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Penzion ve věži už má první rezervace

dokončení na str. 10-11

▲ Úředníci radnice si v běhu předávali jako štafetový kolík šanon plný
dokumentů. Účast starosty v čtyřčlenné štafetě byla pro něj posledním
tréninkem před hlavní disciplínou - během jednotlivců do 187 schodů. V ka-
tegorii běžců nad 18 let doběhl jako první. Foto: František Krejzek

Školní rok se přehoupl
do druhé půle a za uply-
nulých pět měsíců výuky si
žáci základních i středních
škol odnesli vysvědčení. 

Také prvňáčci Základní

školy na tř. Dr. E. Beneše na

odloučeném pracovišti na

Masarykově ulici většinou

jásali nad jedničkami ve

svých prvních vysvědčeních.

Letos poprvé učitelé hod-

notili práci žáků nejen stup-

nicí známek od jedničky do

pěti, ale i slovním hodno-

cením. 

dokončení na str. 8

Předání Penzionu ve věži
do užívání veřejnosti spojil
jeho provozovatel s novou 
atraktivní běžeckou disciplí-
nou Během do 187 schodů.
V pondělí 30. ledna běželo
osm pater, celkem 187 scho-
dů, několik družstev a na
závěr také jednotlivci. 

Organizátoři byli příjemně
překvapeni, když se mimo čtyř
oficiálně postavených druž-
stev přihlásily dodatečně ještě
další dvě. Po běhu následovala
tisková konference se sdělo-
vacími prostředky a vyhlášení
výsledků Běhu do 187 schodů. 

Krátce po desáté hodině byl
běh odstartován. Od vstup-
ních dveří proskleného scho-
diště vybíhal první člen štafety
a v každém druhém poschodí
předával »kolík« dalšímu z druž-
stva. Poslední dva úseky byly
nejtěžší, schodiště je zde str-

mější a delší. Družstva studen-

tů gymnázia dostala jako han-

dicap na záda batoh se zátěží,

který si navíc museli předat,

zástupci Bosporu běželi v pla-

veckých brýlích a šortkách a

na těle měli záchranný kruh,

úřednické družstvo hájící bar-

vy radnice běželo se šanonem

plným nejdůležitějších rozhod-

nutí rady města (velmi těžká

disciplína), zástupci novin a

televize si předávali mikrofon. 
Nejnáročnější byl však běh

jednotlivců. Každý závodník
běžel všech osm poschodí na-
plno. »Úplně mi ztvrdly nohy
mezi šestým a sedmým patrem,«
přiznal starosta Petr Vícha,
který po doběhnutí do cíle
nebyl spokojen se svým prv-
ním startem v nové disciplíně.
To ovšem ještě nevěděl, že v ka-
tegorii běžců nad 18 let vyhrál.

▲ V 1.A třídě rozdávala dětem vysvědčení paní učitelka Nataša Zelková. Někteří z prvňáčků slibovali, že se
ve druhém pololetí budou snažit o zlepšení svých známek. Foto: František Krejzek

Letos poprvé jsou žáci hodnoceni i slovně
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O čem jednala rada města

Město loni hospodařilo s kladným zůstatkem
Stalo se již v našem městě tradicí, že k projednání koncep-

čních, výhledových záležitostí města vyjíždí rada na dvoudenní
zasedání, kde může nerušeně do pozdních nočních hodin roko-
vat nad budoucností našeho města, zvažovat investiční záměry 
i jejich priority. V tomto duchu probíhalo i jubilejní sedmdesáté
zasedání rady města ve dnech 25. a 26. ledna. Z pestrého progra-
mu, který zahrnoval i přípravu zasedání zastupitelstva (to pro-
běhlo 1. února) vybíráme:

■ Připravenost města 
k získávání dotací
Investiční odbor předložil

radě města seznam možných
projektových dokumentací k do-
datečnému zařazení do roz-
počtu letošního roku. Rada
města doporučila již nyní něk-
teré konkrétní náměty realizo-
vat, nebo� zpracované projek-
tové dokumentace budou prů-
běžně využívány pro získání
dotací. Na co se budeme moci
těšit? Například na novou
víceúčelovou sportovní halu,
která je uvažována v blízkosti
aquacentra, na cyklotrasu po-
dél ulic Šunychelské a Šte-
fánikovy až k Bille, na úpravu
centra města kolem kina, nové
parkoviště u nádraží ČD, nový
chodník kolem kaple v měst-
ské části Záblatí a další akce,
které by měly zpříjemnit na-
šim občanům život. Návrh
všech dodatečných projektů
bude součástí úprav rozpočtu,
které bude zastupitelstvo měs-
ta schvalovat v březnu. Po-
drobné informace vám bude-
me průběžně přinášet na
stránkách Oka.

Zpracovávání žádostí o do-
tace je administrativně velmi
náročné a orientace v různých

podmínkách dotačních titulů
není jednoduchá. Na bohu-
mínském městském úřadě je
touto činnosti pověřen Libor
Radiňák ze stavebního odbo-
ru. Pozitivní je, že žádný pro-
jekt našeho města nebyl nikdy
vyřazen z důvodu formálních
nedostatků. Se svými zkuše-
nostmi vychází pan Radiňák
vstříc i ostatním subjektům ve
městě a po dohodě s nimi jim
odbornou radou pomáhá vy-
znat se ve spleti záludností
jednotlivých dotačních titulů. 

■ Předběžné výsledky
hospodaření města 
za rok 2005
Investice se neobejdou bez

znalostí »finančního zdraví«.
Definitivní hospodaření měs-
ta zpracovává finanční odbor
městského úřadu. Radě byly
předloženy předběžné výsled-
ky, podle nichž bylo hospo-
daření loňského roku ukon-
čeno kladným zůstatkem ve
výši 3,3 mil. Kč. Město ne-
muselo použít rozpočtovaný
fond rezerv a rozvoje v objemu
57,5 mil. Kč, ale navýšilo jej 
o uvedený přebytek roku
2005. Na rozpočtových účtech
města zůstala k 31.12.2005
částka téměř 61 mil. Kč, která
již byla zčásti použita v rozpoč-
tu 2006 (33,5 mil. Kč). 

■ Jak budeme vytápět domy?
V poslední době jsme zazna-

menali růst ceny tepla z důvo-
du zvyšování cen zemního ply-
nu. Bohužel i do budoucna
můžeme očekávat, že cena této
suroviny poroste. Rada města
se proto rozhodla opětovně 
vstoupit do jednání s Elekt-
rárnou Dětmarovice o mož-
nostech centrálního vytápění
našeho města s cílem snížit
cenu tepla. Strategické roz-
hodnutí bude podloženo seri-
ozními rozbory, na misce vah
bude i nutnost provádění vý-

kopových prací či naplňující se
životnost stávajících kotelen. 

■ Bytová politika města
Město Bohumín vlastní cel-

kem 4 369,5 bytů a 231 neby-
tových prostor (z toho 81 gará-
ží). K licitaci je určeno celkem
3 977,5 bytů. Hospodaření 
s byty, systém přidělování či
průběh licitací je zpracován 
v Zásadách na uzavírání ná-
jemních smluv na obecní byty,
které jsou podle potřeb aktuali-
zovány. Domovní fond je růz-
norodý a proto i k opravám
jednotlivých domů se přis-
tupuje individuálně. Zvláštní
pozornost je věnována pane-
lovým domům, které vykazují
charakteristické vady pane-
lové technologie. V souladu 
s platnými předpisy se po-
kračuje v opravách výtahů,
elektroinstalace či přepojo-
vání kanalizace domů na čis-
tírnu odpadních vod. Ve vzta-
hu k současnému vývojovému
trendu zvyšování cen energií
vzniká tlak ze strany nájemců
na operativní výměnu oken či
zateplování domů. 

Samostatnou kapitolou jsou
dluhy. Z hlediska struktury
činily v loňském roce pohle-
dávky již nebydlících dlužníků
54 % z celkového objemu
pohledávek v bytovém fondu.
Zbylé pohledávky u nájemců
stále bydlících v bytech města
měly nejvyšší a rozhodující za-
stoupení u bytů I. kategorie
(80 %). Veškeré pohledávky 
starší tří let, kde by hrozilo
promlčení, jsou však evido-
vány a »ošetřeny«. Jsou bu�
zažalovány, případně jsou 
s dlužníky sjednány splátkové
kalendáře. Cílem města je do
budoucna snižovat pohledáv-
ky, proto byla přijata myšlenka
vymáhání dluhů v přímo v te-
rénu exekutorem.

■ Kam směřuje bohumínské
školství?
Jistě správným směrem. To,

co můžeme ovlivnit, stav škol-
ských objektů, je ve velmi dob-
rém stavu. Úroveň vybavenos-
ti našich školních učeben,

provedené rekonstrukce bu-
dov, výměnu oken a jiné úpra-
vy nám mohou okolní města
závidět. Co však není v silách
radnice, je zvýšení porodnosti
a tedy naplněnost školních
tříd. Odbor školství, kultury a
sportu zpracoval přehled vy-
tíženosti budov mateřských
škol do roku 2009 a základ-
ních škol do roku 2012. Mateř-
ské školky, zejména v centru
města, budou i nadále vytíže-
ny. Nepříznivý vývoj je v měst-
ské části Záblatí, kde byl odbor
školství, kultury a sportu po-
věřen nalézt řešení k využití
kapacity školek. 

A výhled u základních škol?
Jejich budovy podle výpočtů
nebudou efektivně vytíženy.
Kapacity však byly v minulých
letech stanoveny řediteli škol
podle vyhlášky z roku l99l, 
která určovala maximální po-
čet 30 žáků ve třídě. Ze tříd
však byly postupem doby vy-
tvořeny odborné učebny, dílny
či kabinety, proto se reálné ka-
pacity objektů ZŠ postupně
snižují. Výrazný pokles žáků
vlivem malého počtu naroze-
ných dětí lze očekávat na ZŠ
ve Starém Bohumíně. Šancí,
která může pozitivně v této
městské části tento negativní
výhled ovlivnit, je uvažovaná
dostavba bytových domů na
náměstí Svobody.

■ Rozvoj městských
společností
Samostatným bodem jedná-

ní byly strategické záměry
městských společností Bospor,
s. r. o., BM servisu, a. s. a
Bohumínské městské nemoc-
nice, a. s. Konkretizované cíle,
zejména v investiční a fi-
nanční oblasti, budou projed-
nány v orgánech společností.
Kromě dlouhodobých, perspek-
tivních výhledů, se v souvis-
losti se společností BM servis,
a. s. hovořilo o letošní zimní
údržbě. Ačkoliv příliv sněhu
byl enormní, některé činnosti
nebyly koordinovány a právem
si vysloužily kritiku veřejnosti. 

Dagmar FIALOVÁ

▲ Chodníky jsou v posledních
týdnech našimi největšími ne-
přáteli. Polední teploty okolo nuly
povrch roztopí a večer je chodník
ještě hladší než byl včera.

Foto: František Krejzek
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Nebytový prostor v domě na náměstí Svobody čp. 7,
Starý Bohumín v I. NP domu s pečovatelskou službou 
o celkové rozloze 336,27 m2.

Cenová zóna B - 600 Kč/m2/rok. Licitace se koná 13.2. ve
14.00 hodin v budově MěÚ v Bohumíně, č. dveří 119a.
Vyvolávací cena je pouze čisté nájemné bez služeb. Licitace se
mohou zúčastnit zájemci, kteří uhradí licitační jistinu ve výši
50 441 Kč na účet č. 6015-1721638359/0800, VS 101, o čemž
předloží před zahájením licitačního řízení doklad. (sob)

Nebytové prostory k pronájmu 

Licitace na pronájem nebytových prostor

● Byt na ul. Mírové 1015,
Bohumín 1+3, kat. I., č. b. 8 

v 2. NP. Celková plocha bytu

56,13 m2, plocha pro výpočet

nájemného 53,37 m2. Prohlíd-

ka bytu 14.2. od 10.00 do

10.30 hodin. Licitace se koná

15.2. v 16.15 hodin. 

● Byt na ul. Okružní 1055,
Bohumín 1+3, kat. I., č. b. 48

v 10. NP. Celková plocha bytu

60,73 m2, plocha pro výpočet

nájemného 56,93 m2. Prohlíd-

ka bytu 24.2. od 8.30 do 9.00

hodin. Licitace se koná 27.2.

v 16.00 hodin.

Licitace bytů 1. a 2. kategorie
Licitace se konají v budově MěÚ v Bohumíně, zasedací

místnost č. dveří 230, pokud není uvedeno jinak. Vyvolávací
cenou je 20 Kč za l m2. 

● Byt na ul. Jateční 183,
Bohumín 1+2, kat. I., č. b. 3 

v 2. NP. Celková plocha bytu

68,24 m2, plocha pro výpočet

nájemného 59,32 m2. Prohlíd-

ka bytu 28.2. od 9.00 do 9.30

hodin. Licitace se koná 6.3.

v 16.00 hodin.

● Byt na ul. Nerudově 1157,
Bohumín 1+3, kat. I., č. b. 49

v 10. NP. Celková plocha bytu

69,02 m2, plocha pro výpočet

nájemného 64,39 m2. Prohlíd-

ka bytu 28.2. v době od 10.00

do 10.30 hodin. Licitace se

koná 6.3. v 16.15 hodin. (sta)

... rada města má deset komisí, 

které jí předložily své plány čin-

nosti pro letošní rok? Na jejich splnění bude téměř o dva měsíce krat-

ší lhůta, protože na podzim mandáty komisí vyprší uskutečněním

nových komunálních voleb. Více čtěte na straně 7. (red)

ví te,  že

Další termíny svozu jsou 
stanoveny vždy na soboty 1.
dubna, 10. června, 5. srpna,
16. září a 4. listopadu.

Časový harmonogram svozu
nebezpečných odpadů:

Místo: Hodina:

Vrbice - restaurace U zvonu,
8.00 - 8.10

Pudlov - zbrojnice, 8.15 - 8.25

Pudlov - Na Chalupách, 
(u železničního přejezdu)

8.35 - 8.45 

Nový Bohumín - 
ul. Čs. armády (Solich), 

8.50 - 9.00 

Nový Bohumín - nám. T. G.
Masaryka, 9.05 - 9.20

Nový Bohumín - u kotelny
K2 (Mírová), 9.45 - 9.55

Nový Bohumín - křižovatka
Koperníkovy a Jiráskovy ulice

9.25 - 9.40 

Starý Bohumín - parkoviště
před nemocnicí, 10.00 - 10.10

Starý Bohumín - nám.
Svobody, 10.15 - 10.25

Šunychl-Ovocná (u statku),
10.35 - 10.45 

Šunychl - mostek, 
10.50 - 11.00

Kopytov - točna, 11.05 - 11.15

Nová Ves - restaurace 
Na valech, 11.45 - 11.55

Skřečoň - Opletalova (bývalá
KVS), 12.00 - 12.10

Skřečoň - Mládežnická
(Stavařov), 12.20 - 12.30

Skřečoň - Rychvaldská 
(u Tomáše), 12.40 - 12.50 

Letos první svoz nebezpečných odpadů 
Připomínáme všem občanům, že v sobotu 18. úno-

ra proběhne v letošním roce první svoz nebezpečné
složky komunálního odpadu.

Záblatí - sokolovna, 
13.00 - 13.15

Záblatí - Tovární (parkoviště),
13.25 - 13.40 

Mezi sbíraný odpad patří
autobaterie, zářivky, televizo-
ry, ledničky, zbytky barev, ole-
jové filtry, motorové oleje, tex-
til znečištěný olejem, obaly spo-
třební chemie, pneumatiky o-
sobních aut, léky, monočlánky.

Potřebné informace týkající
se nakládání s komunálním
odpadem najdou občané v od-
padovém kalendáři města Bo-
humína na rok 2006. 

Případné dotazy zodpoví 
a informace sdělí pracovník
Městského úřadu Bohumín,
odboru životního prostředí 
a služeb, tel. 596 092 154.
Věříme, že prvního svozu
nebezpečných odpadů po zim-
ní přestávce využijete.

(plu)

Nebytový prostor na tř. Dr. E. Beneše čp. 1071, Bohumín I. NP
ve věžovém domě za prodejnou »Hruška« se samostatným vstu-
pem o celkové rozloze 25,4 m2. Cenová zóna A - 1 000 Kč/m2/rok.

Licitace se koná 13.2. ve 14.30 hod. v budově MěÚ v Bohumíně, č. 

dveří 119a. Vyvolávací cena je pouze čisté nájemné bez služeb.

Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří uhradí licitační jistinu ve

výši 6 350 Kč na účet č. 6015-1721638359/0800, VS 101, o čemž

předloží před zahájením licitačního řízení doklad. (sob)

Vyhlášení 
termínů zkoušek
taxikářů

Městský úřad Bohumín,
odbor dopravy, jako pří-
slušný dopravní úřad vyhla-
šuje následující termíny 
zkoušek pro získání odbor-
né způsobilosti k provo-
zování silniční dopravy pro
cizí potřeby - taxislužba:

15. února, 15. března, 12.
dubna, 17. května, 14. června,
19. července, 16. srpna, 20.
září, 18. října, 15. listopadu a
13. prosince.

Zkoušky se budou zpravidla
konat v přízemí, v kanceláři č.
110 v budově Městského úřa-
du Bohumín od 9.00 hodin.
Přesný čas a místo konání
bude vždy oznámen v pozván-
ce na zkoušku.

Pavel VAVREČKA,
vedoucí odboru dopravy

Foto: Štefan Špic
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Kontrolní prvek systému městské samosprávy 

V březnu loňského roku
dostal kontrolní výbor podle
zákona 96/2005 Sb., o střetu
zájmu za úkol vést evidenci
»prohlášení o činnostech« za-
stupitelů. Loňská novela záko-
na o střetu zájmů, ukládala
totiž zastupitelům, aby kon-
trolnímu výboru předali za se-
be i za manžela nebo manželku
prohlášení o výdělečné čin-
nosti - zaměstnání, podnikání,
členství ve správních radách 
apod. Tato novela zákona byla
od svého vzniku velmi rozpo-
ruplná - nakonec byla usne-
sením Ústavního soudu za

několik měsíců zrušena. Kon-
trolní výbor tedy vedení evi-
dence opět ukončil. 

Na tomto místě bych za
kontrolní výbor chtěla podě-
kovat těm ze zastupitelů, kteří
splnili svoji zákonnou povin-
nost přesto, že bylo téměř jas-
né, že se jedná o krátkodobou
nepovedenou akci. Respekto-
vání zákona (by� bychom byli
přesvědčeni o jeho nespráv-
nosti) je podle mého názoru
povinností každého občana 
a zastupitelů zvláš�.

V rámci plánované kontrol-
ní činnosti bylo prověřeno vy-

řízení náhodně vybraných pe-
tic a stížností podaných v roce
2004 na městském úřadě. Vy-
hledání informací, vztahují-
cích se k jednotlivým záležitos-
tem na jednotlivých odborech
městského úřadu, nebylo jedno-
duché. Kontrola prokázala, že
všechny petice a stížnosti byly
vyřízeny (nebo jejich vyřizová-
ní pokračuje). U jedné kontro-
lované stížnosti nebylo šetření
zahájeno v termínu, který
určuje příslušná vyhláška.

V roce 2005 řešil KV dva
přímé podněty občanů. 

První z nich se týkal způ-
sobu vyúčtování dodaného
tepla v městských bytech. Po
prošetření bylo zjištěno, že
vyúčtování bylo provedeno na
základě nesprávných údajů na
některých měřičích spotřeby
tepla. Firma, která měřiče in-

stalovala, provedla jejich kon-
trolu a rozdíly ve vyúčtova-
ných částkách oběma stranám
(občanům i městu) uhradila.

Druhý podnět se týkal licita-
ce na prodej nemovitosti z ma-
jetku města. Prošetřování to-
hoto podnětu bylo zastaveno,
protože zájemce upustil od své-
ho úmyslu nemovitost koupit.

Tímto článkem jsem chtěla
seznámit všechny občany Bo-
humína s tím, že kontrolní vý-
bor nejen plní své povinnosti,
které mu ukládají zákony, ale
zabývá se i podněty občanů, kte-
ří se na něj obrátili se svou stíž-
ností nebo žádostí o pomoc. 

A v neposlední řadě jsem
chtěla poděkovat všem čle-
nům kontrolního výboru za je-
jich práci v minulém roce.

Marta BOČKOVÁ,
předsedkyně kontrolního výboru

Kontrolní výbor je součástí systému městské samosprávy v Bo-
humíně. Je volen zastupitelstvem města a jeho úkolem je kon-
trolovat plnění usnesení nejvyšších městských orgánů, do-
držování právních předpisů a plnění dalších úkolů, jimiž ho
pověří zastupitelstvo města. O výsledcích své činnosti podává
kontrolní výbor dvakrát ročně zprávu zastupitelstvu města. 

Vaše žádost o vydání mezi-
národního řidičského průkazu
(MRP) může být vyřízena
pouze na míst-
ně příslušném
registru řidičů
podle místa
trvalého pobytu, kterým je pro
Bohumín a Rychvald MěÚ
Bohumín. Vydání mezinárod-
ního řidičského průkazu řeší
§111 zákona č. 361/2000 Sb.
Pokud tedy budete s sebou mít
platný doklad totožnosti, svůj
národní řidičský průkaz (RP),
jednu fotografii (stejná pro

RP, MRP, cestovní pas) a 50
Kč na správní poplatek za vy-
dání tohoto MRP, nic nebrání

tomu, abyste
jej obdržel tzv.
na počkání. 

Pokud nevy-
užijete našich úředních hodin
v pondělí a ve středu od 8 do
17 hodin, lze se domluvit 
i na jiném dnu v týdnu. Na
telefonním čísle 596 092 207
můžete konzultovat i vaše pří-
padné dotazy.

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy 

MŠ Starý Bohumín 
od 3.7. do 14.7. 

MŠ Smetanova 840 
od 14.8. do 25.8.

MŠ Nerudova 1040 
od 14.8. do 25.8.

MŠ Tovární, Záblatí 
od 3.7. do 14.7.

MŠ Rafinerský lesík 1140 
od 3.7. do 14.7.

Mezinárodní řidičský průkaz

ptáte se

Kvůli služební cestě do USA budu potřebovat Mezinárodní
řidičský průkaz a rád bych se zeptal, zda by bylo možné jej
vyřídit i bez návštěvy bohumínského městského úřadu,
například poštou nebo přes nějaký jiný úřad v Praze. Není-li
to možné, vydává se tento doklad na počkání? Pokud bych se
dostavil v úředních hodinách, byl by mi tento doklad vydán
tentýž den?

MŠ Fitškolka, Okružní 683 
od 17.7. do 28.7.

MŠ Skřečoň od 17.7. do 28.7.
MŠ Na Pískách, Záblatí 

od 31.7. do 11.8.
MŠ Čáslavská 335 

od 31.7. do 11.8.
MŠ Bambino, Záblatí 

od 14.8. do 25.8.
(dra)

Letní provoz mateřských škol
Pro rodiče, kteří již nyní chtějí naplánovat svou dovolenou,

uvádíme přehled prázdninového provozu mateřských škol.

▲ K 750. výročí založení Bohumína vydala radnice nové pohlednice
Starého a Nového Bohumína. Jsou k dostání na informačním centru na
městském úřadu.

● Počítačové kurzy pro veřejnost 
probíhají od 14. února v Domě dětí a mládeže
ZÁKLADY PRÁCE NA PC - kurz bude probíhat každé úterý

od 18.30 do 20.30 hod. a bude zahájen v úterý 14. února.
ZÁKLADY EXCELU - kurz bude probíhat každý čtvrtek od 18.30
do 20.30 hod. a bude zahájen ve čtvrtek 16. února. Zájemci o tyto
počítačové kurzy se mohou hlásit na telefonním čísle 605 149
346, kde se dozvědí více informací. (red)
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Maják městské policie
● 24.1. po hlášení, že z ob-

jektu bývalých vodáren na ul.
Ovocné někdo něco zcizuje,
zadržela hlídka městské policie
na ul. Šunychelské dva muže 
z Bohumína s dvoukolákem,
na kterém vezli pět zcizených
kovových palet. Materiál byl
vrácen majiteli a majetkový
přestupek byl po konzultaci 
s PČR řešen blokovou pokutou.

● Dalšího hledaného muže 
z Ostravy zadržela hlídka MP
28.1. na tř. Dr. E. Beneše a
předvedla jej na OO PČR.

Volejte městskou pol ici i :  ✆✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

● Hlídka městské policie
Bohumín v Rychvaldě na ul.
Vyhlídkové při kontrole dvou
podezřele se chovajících mužů
zjistila, že jednoho z nich hle-
dá Policie ČR. Její hlídka si
muže na místě převzala.

● Před půlnocí 21. ledna do-
stala služebna hlášení o rozbití
skla ve vchodových dveřích
nádražní budovy. Díky kame-
rovému systému města stráž-
níci zjistili muže z Dolní Luty-
ně, který se snažil z místa
rychle zmizet.

Statistika sjednaných nájemních smluv: 
způsob přidělení 2000 2001 2002 2003 2004 2005

licitace 41 84 46 70 83 100

přechod nájmu 99 89 84 75 80 90

přidělení z pořadníku 100 87 84 98 59 60

přidělený v domě 5 11 13 7 13 28
s pečovatelskou službou 

přidělený holobyt 0 2 3 15 6 9

výměna 55 61 62 54 87 102

● V poslední době se dopracovaly
další změny zásad přidělování
městských bytů. Čeho se týkají?
Změny Zásad města Bohu-

mína pro uzavírání nájemních
smluv na obecní byty zpraco-
val majetkový odbor společně
s bytovou komisí. V prosinci
loňského roku rada města tyto
poslední změny schválila. Tý-
kají se upřesnění podmínek
licitace bytů. 

● V čem změna spočívá, 
respektive jakou mám šanci
získat městský byt licitací?
Každý účastník licitace již 

v minulosti musel vyplnit čest-
né prohlášení, že například
není dlužníkem vůči městu,
není veden v evidenci sociál-
ního odboru minimálně šest
měsíců před konáním licitace,
nemá sjednanou nájemní 
smlouvu k bytu v jiném byto-
vém fondu. Nově bylo schvá-
leno, že uvedení nepravdivých
údajů má za následek vylou-
čení z licitací na dobu 1 roku.
Je proto v zájmu všech účast-
níků licitace, aby vyrovnali
veškeré závazky vůči městu. A

to se netýká pouze dlužných
částek za byty, ale i dalších
nezaplacených poplatků nebo
pokut.

● Jaké jsou
zkušenosti 
s licitacemi?
V loňském roce bylo lici-

továno 100 bytů, průměrná
účast u licitací velkých bytů
byla 8 a u malých bytů 4 ob-
čané. Průměrná vylicitovaná
cena za 1 metr čtvereční byla
45 korun. 

● Bytová komise je poradní orgán
rady města, čím se zabývá?
Bytová komise se schází

pravidelně jednou v měsíci.
Projednává směny bytů, do-
poručení na mimořádné při-
dělování bytů, čtvrtletně se-
znamy uchazečů o sociální by-
ty, návrhy na úpravy zásad na
pronájem městských bytů. Mi-
mo jiné se členové bytové ko-
mise pravidelně zúčastňují lici-
tací bytů, exekučních stěhová-
ní, přejímek a prohlídek bytů,
aktivně spolupracují při tvorbě
plánu oprav domovního fondu.

● Jak město postupuje vůči 
neplatičům a co chystá na ty
nájemníky, kteří se evidentně
vyhýbají úhradám za bydlení 
a nemají zájem problém řešit?
Město postupuje tvrdě vůči

neplatičům nájemného. Umož-
ňují mu to mnohé právní ná-

stroje, ale také
individuální
práce s dluž-
níky či návště-

vy v místě bydliště. Dluž-
níkům jsou zasílány upomínky
a jsou předvoláváni na ma-
jetkový odbor. Jsou upozor-
něni, že při nezaplacení tří a
více nájmů naplňují důvody
pro zaslání výpovědi nájmu
bytu z důvodu hrubého poru-
šování povinností nájemce. 
S výpovědí se následně město
obrací na soud o přivolení, kde

je téměř stoprocentně úspěš-
né. U smluv na dobu určitou

je sledována platební morálka

a v případě sebemenšího dlu-
hu či nezaplaceného penále,

není nájemní smlouva pro-

dloužena a byt je nutno městu
odevzdat. 

● Bývá město při vymáhání 
dluhů úspěšné?
Hrozba vyklizení bytu je

většinou velkým strašákem a

někteří nájemci si závažnost

situace uvědomí a mají zájem
věc řešit. Neochota komuni-

kace naopak znamená jistou

cestu z nájemního bytu.

Pro srovnání uvádíme níže
statistiku sjednaných nájem-

ních smluv od roku 2000 do

roku 2005.

Připravil František KREJZEK

Kdo městu něco dluží, městský byt nedostane
Od 1. dubna loňského roku již neexistuje klasický seznam

uchazečů o velké byty (1+2 a 1+3) a malé byty (1+1, 0+1, 0+2),
na který jsme byli zvyklí. Přidělují se pouze sociální byty, tj.
byty III. a IV. kategorie nebo byty v domech s pečovatelskou
službou. O systému přidělování a licitace nájmu bytů města
hovoříme s pracovnicí majetkového odboru městského
úřadu Doris Starzykovou.

● 29.1. ve dvě hodiny ráno se

opět osvědčil kamerový systém,

díky němuž strážníci na Okruž-

ní ul. zadrželi muže z Ostravy,

který zde z vozidla kradl ben-

zín. Zloděj zcizený benzín

vrátil a jeho přestupek byl

vyřešen blokovou pokutou.

● Prodejnu Koruna na ná-

městí Budoucnosti navštívil l.

února ráno polský občan, kte-

rý si chtěl bez zaplacení odnést

sedm balíčků kosmetiky. Hlíd-

ka, která reagovala na volání

prodavačky, okamžitě zasáhla

a muže zadržela.

Karel VACH, MP Bohumín

rozhovor

Změna zásad pro přidělování obecních bytů 

▲ Letošní zima si s námi pěkně
zahrává. Foto: Petr Nevyjel
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Je společné zdanění manželů výhodné? A pro koho?
Počínaje rokem 2005 umožňuje zákon o daních z příjmů

manželům, kteří vyživují alespoň jedno dítě ve společné
domácnosti (tj. nezletilé dítě nebo zletilé dítě - např. student
do 26 let věku), pro účely zdanění rozdělit mezi sebe všechny
dosažené příjmy. 

▲ Den před předáváním vysvědčení, 30. ledna, duněl suterén
Masarykovy základní školy diskotékou pro žáky školy. V klubu Krteček
běžela akce, jež byla žákům odměnou za první pololetí.

Foto: František Krejzek

Prvotní otázky, které nás bez-
pochyby napadnou, jsou tři.
Co to je a zda je to pro naši
rodinu výhodné a za jakých
okolností (pro mě a druhého 
z manželů)? Jak si sám mohu
tuto možnost jednoduše a co
nejrychleji spočítat, abych se
rozhodl správně? Jakým způ-
sobem a kdy tuto možnost po-
tom uplatnit na daňovém při-
znání, které podám na fi-
nanční úřad?

Společné zdanění mohou 
uplatnit i manželé, kterým se 
v průběhu roku dítě narodilo,
bylo osvojeno, nebo naopak
dostudovalo apod.

Typická je situace, kdy jeden
z manželů má příjmy (je za-
městnán), a druhý je doma 
a nemá příjmy. Ale i ta, kdy
oba manželé jsou zaměstnáni,
ale jeden z manželů má vyšší
příjmy, než ten druhý. Jeho
celoroční příjem je tedy zda-
ňován vyšší daňovou sazbou
než druhému z manželů.

Nelze naopak uplatnit u to-
ho, kdo platí daň ze svých
příjmů paušální částkou, má
povinnost uplatnit minimální
základ daně nebo kdo rozdělu-
je základ daně na spolupracu-
jící osoby.

Principem je součet ročních
hrubých příjmů obou manže-
lů, vydělený dvěma - a každý 
z manželů potom již od této
»své poloviny« celkového sou-
čtu dále ode-
čítá další ne-
zdanitelné po-
ložky na sebe, na druhého 
z manželů, zaplacený příspě-
vek na penzijní připojištění,
pojistné zaplaceného soukro-
mého životního pojištění, úro-
ky stavebního spoření, dary,
odborové příspěvky a další.
Tyto v minulosti uplatňoval
vždy jen jeden z manželů, dru-
hý měl například nízké příjmy
a nemohl u sebe většinu z nich
využít.

Na druhou otázku existuje
jediná volba - zjistit si orien-
tačně celkové brutto příjmy
obou manželů, respektive od-
vodit od roku 2004, a zda exis-
tuje mezi nimi výrazný rozdíl.
Je-li to několik desítek tisíc Kč
v příjmech, může použití spo-
lečného zdanění znamenat
určitou daňovou úsporu něko-
lika tisíc korun.

Univerzální propočet pro
všechny bohužel neexistuje,
musí se brát v úvahu všechny
individuální faktory a musí se

tedy individuálně propočítat.
Jako návod lze například po-
užít i součet výše sražené daně
z výplatních pásek.

Rozhodnete-li se pro spo-
lečné zdanění, je nutné pro-
vést tyto kroky:

Manželé musí urychleně
požádat svého zaměstnavatele
o potvrzení příjmu za rok
2005, aby mohli podat daňové

přiznání do 31.
března 2006 -
tj. roční. Zúč-

tování příjmů už nebude pro-
vádět zaměstnavatel, ale ten,
kdo podá daňové přiznání.

1. Každý z manželů vyplňuje
daňové přiznání za svou osobu;

2. Daňové přiznání musí
podat oba ve stejné lhůtě;

3. K daňovému přiznání
musí každý doložit potvrzení 
o příjmech od zaměstnavatele
a další potvrzení o úrocích 
stavebního spoření, potvrzení
o soukromém životním po-
jištění, darech apod. Slevu na
dani na děti však uplatní
jenom jeden z manželů;

4. Za rok 2005 je již jeden
typ daňového přiznání. Každý
z manželů vyplní vrchní přebal
- úvodní dvoulist na všech
stranách od řádku 01 - 42 a
dále od řádku 61 - 86). Dále
vyplní přílohy podle druhů
příjmů. Pokud jsou jenom
příjmy ze zaměstnání, tak
přílohu č. 5;

5. Pokud jeden z manželů
má díky vyšším příjmům i vyš-
ší placené zálohy a vlivem
rozdělení se sníží základ daně,
získá nárok na vrácení pře-
platku na daních z příjmů.
Naopak, druhému z manželů
vznikne daňová povinnost.
Tato se právě mezi oběma
manželi vzájemně »vykom-
penzuje« na základě vyplněné
rubriky žádosti o vrácení pře-
platku na zadní straně daňo-
vého přiznání. Vratku pře-
platku převede na daňovou
povinnost, která vznikla dru-
hému z manželů.

U spolupracujících manželů
v rámci zdanění příjmů z pod-
nikání je daňově výhodnější
využít společné zdanění (u spo-
lupracujících osob je výše roz-
dělovaného základu daně ome-
zena limitem korun). 

Výhodu společného zdanění
mohou využít pouze manželé.
Do společného příjmu man-
želů se nezapočítávají příjmy
sociálních dávek, nemocen-
ská, mateřská, důchod nebo
dětské přídavky či další příjmy
ze sociálních podpor.

Další případné informace 
ochotně poskytnou naši za-
městnanci. Finanční úřad v Bo-
humíně, e-mail podatelna@
boh.os.ds.mfcr.cz, telefonní
číslo 596 093 111.

Václav POLOK, 
ředitel finančního úřadu

f inance

»Prosím, změňte název ulice
Jateční. Znamená porážku a smrt
zvířat a jatka už tam dávno ne-
jsou. Například
na ulici Radost-
nou, Š�astnou,
Vítěznou a podobně,« píše ve
svém vzkazu zaslaném na rad-
nici nepodepsaný autor.

Změna názvu ulice není
složitým administrativním úko-
nem. Rozhoduje o ní zastupi-
telstvo města. Co je však
daleko složitější, je následná
úprava všech osobních dok-
ladů občanů bydlících na ulici
se změněným názvem. Petice
většiny bydlících na této ulici 

s žádostí o změnu je tedy pří-
mo nutná. V žádném případě
nestačí jen návrh jediné

občanky, pro-
tože tato změ-
na se dotýká

všech. Její realizace si vyžádá
vynaložení určitého úsilí při
aktualizaci dokladů, nahlášení
změny na úřadech, v bance 
a podobně.

Příkladem může být ulice
Rovná v Záblatí, která byla 
v minulosti přejmenována z uli-
ce Hřbitovní. Tenkrát však 
o změnu požádala formou peti-
ce většina obyvatel bydlících
na ulici Hřbitovní. (red)

Reagujeme na náměty občanů

dopisy
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Rada města schválila na
svém zasedání 25. ledna
letošní plán činnosti jed-
notlivých komisí, které na-
pomáhají při jejím rozho-
dování a stanovování vizí bu-
doucnosti města. Některé ze
závazků, ke kterým se čle-
nové komisí zavázali, zveřej-
ňujeme.

● Komise pro výchovu a vzdě-
lávání má ve svém plánu pod-
poru vybavenosti škol, diskuzi
o trestní odpovědnost dětí ne-
bo také uspořádání 2. ročníku
AMIS - atletického mini-
soutěžení .

● Komise kultury bude spo-
lupracovat při organizaci akcí
k 750. výročí založení města,
chce navázat další kontakty 
s přihraničními městy v sou-
sedním Polsku.

● Komise sportu vypracuje
návrh nového oceňování nej-
lepších sportovců bohumín-
ských škol nebo bude při-
pomínkovat projekt a násled-
ně také výstavbu víceúčelové
sportovní haly. 

● Komise životního prostře-
dí chce pozitivně ovlivňovat
výsadbu zeleně, novou výstav-
bu z pohledu své oborové kom-
petence, připraví koncept vý-
sadby okrasných rostlin, či do-
hlédne na přípravu rekreač-
ních ploch před letní sezónou.

● Komise sociální bude úzce
spolupracovat s Klubem se-
niorů, chce také informovat 
o umis�ování občanů na ošet-
řovatelském oddělení a v cen-
tru geriatrické péče.

● Komise zdravotní bude
projednávat v průběhu roku
uzavírání rámcových smluv se
zdravotními pojiš�ovnami, spo-
lupracovat s terénními lékaři -
odbornými ambulantními spe-
cialisty i praktickými lékaři.
Členové komise budou za-

stoupeni v týmech pro vý-
běrová řízení na poskytování
zdravotní péče - lůžkové i am-
bulantní.

● Komise informační stanoví
pravidla pro volební kampaně
na stránkách OKA, bude ko-
ordinovat činnosti se subjekty
zabezpečujícími informova-
nost ve městě, vyhodnocování
zkušeností v této oblasti nebo
spolupracovat na připravova-
né publikaci o Bohumínu k je-
ho 750. výročí založení. 

● Komise pro občanské zále-

žitosti připraví mimo jiné slav-

nostní vítání občánků, gratu-

lace jubilantům od 60 let nebo

přijetí absolventů škol.

● Komise pro územní rozvoj

si vytkla za cíl aktivně se

podílet na projednání urbani-

stické studie Štefánikovy uli-

ce, prostor okolo kina K.A.R.,

přípravu katalogu rozvojových

ploch pro nabídky investorů a

změnou č. 1 Regulačního plá-

nu centra Nového Bohumína. 

● Bytová komise se bude

podílet na hodnocení plánu 

oprav roku 2006 a jeho pří-

pravě pro rok 2007, bude or-

ganizovat schůzku s domov-

níky. Samozřejmostí je účast

zástupců komise na licitacích

městských bytů či exekucích.

Namátkově bude kontrolovat

převzetí a předání městských

bytů a provádění oprav v by-

tech.

● Majetková komise si vzala

za úkol zajistit zejména bez-

úplatné převody pozemků z ma-

jetku Pozemkového fondu a

Úřadu pro zastupování státu

ve věcech majetkových nebo

převody vodohospodářských

sítí  do majetku vodárenských

společností či vymáhání po-

hledávek.

František KREJZEK

Komise rady města připravily zajímavé plány činnosti

▲ Vítání občánků je jednou z pravidelných aktivit komise pro občanské
záležitosti. Foto: František Krejzek

Proto jsem se vydal se svou
rodinou na obhlídku věže. Po
prohlídce výtahu, vyhlídky,
schodiště jsem se zeptal v re-
cepci, jestli je možno prohléd-
nout si také pokoj. Odpově�
zněla: »Podívejte se do letáku,
byla jich natištěna spousta«. Ne-
vím, podle jakých kritérií byl
veden konkurz na recepční,
ale myslím, že přístup k zákaz-
níkovi by mohl být vřelejší,
pokud chci někoho přilákat 
i přesto, že byl Den otevře-

ných dveří (letáku). A to byl
teprve první den, jaké budou
asi další? Letos s manželkou
slavíme 20. výročí svatby, měli
jsme v plánu být ve věži. Po té-
to zkušenosti záměr ale velice
zvažuji. Mimochodem, leták
mě nenalákal.

Věž je jinak pěkná a dou-
fám, že dlouho vydrží. Obča-
nům v ní přeji hezké chvíle a
lepší zážitky.

P.S. Půl hodiny před námi
měla možnost si skupinka lidí

prohlédnout i ten pokoj, ale 
s jinou paní recepční, která
byla ochotná, takže to oprav-
du bude asi v lidech.

Dalibor HAMROZY

■ Ke kritickému dopisu
pana Hamrozyho se vyjádřil
Ivo VIŠINKA, ředitel spo-
lečnosti Bospor, která pen-
zion provozuje:

Chápu návštěvníky Penzio-
nu ve věži, kteří očekávali 
v Den otevřených dveří také
možnost nahlédnout do hos-
tinských pokojů. Všichni pra-
covníci Bosporu, kteří připra-

vovali tento den, měli již za se-
bou náročné dny dokončova-
cích prací na penzionu a pří-
prav k běžnému provozu. Pro-
to jsme z technických důvodů
přístup umožnili jen několika
skupinkám. Zájem byl však
větší než jsme předpokládali a
obava z přílišného zašpinění
interiéru pokoje rozhodla o je-
ho uzavření pro další návštěvy.
Omlouváme se všem, kteří
svůj zájem o prohlídku museli
omezit jen na běžně přístupná
místa. Věříme, že to nebude
důvodem k trvalé nedůvěře 
v naše zařízení.

Ze dne otevřených dveří byl den otevřeného letáku...
Uvažujete, proč takový nadpis? Hned to vysvětlím. 

V pondělí 30. ledna od 12 do 18 hodin byla možnost prohléd-
nout si Penzion ve věži při tzv. Dnu otevřených dveří.
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Letos poprvé jsou žáci hodnoceni i slovně
»Od ledna letošního roku za-

čalo platit ustanovení školského
zákona o povinnosti učitelů zá-
kladních škol a nižšího stupně
víceletých gymnázií psát pro žáky
výstupní hodnocení. Škola je
předá žákovi na konci prvního
pololetí školního roku, v němž 
splní povinnou školní docházku 
a také v 5. ročníku, pokud se hlásí
k přijetí ke vzdělávání ve střední

škole,« řekla o tomto rozšíře-
ném způsobu hodnocení Bar-
bora Bolcarovičová, ředitelka
Základní školy na tř. Dr. E.
Beneše. Hlavním obsahem
hodnocení je vyjádření o do-
sažené výstupní úrovni vzdě-
lávání a také informace o mož-
nostech žáka. Hodnotí se jeho
nadání, předpoklady pro další
vzdělávání, jeho chování či
další významné skutečnosti ve
vzdělávání. Střední škola musí

toto výstupní hodnocení žáka
zohledňovat.

»Naše škola používá slovní
hodnocení u žáků s prokázanou
specifickou poruchou učení nebo
chování. A to hlavně v před-
mětech jazyk český, cizí jazyk 
a matematika. O použití slovního
hodnocení rozhoduje ředitel školy
na žádost rodičů. Text slovního
hodnocení má formu vět, ze 
kterých musí jasně vyplývat, zda
žák v daném klasifikačním ob-

dobí prospěl či neprospěl. Pro
účely přijímacího řízení se však
slovní hodnocení musí převést do
klasifikace (tzn. ohodnotit dítě 
klasickou známkou), což je podle
mého názoru jeden z důvodů,
proč většina rodičů stále ještě dá-
vá přednost hodnocení známkou
než jinou formu. Přesto se zájem
o slovní hodnocení pomalu zvy-
šuje,« upřesnila ředitelka školy
Barbora Bolcarovičová.

František KREJZEK

dokončení ze str. 1

▲ Nové parkoviště na Nerudově ulici vzniká v rámci projektu regenerace. Foto: František Krejzek

»Regenerace panelových sídliš�
slouží pro úpravu lokalit, ve kte-
rých se nachází na malé ploše
velké množství obyvatel a vysoká
koncentrace domů. Oprava se
dotýká veřejných ploch, nejsou 
v ní ale zahrnuty opravy domů.
Při regeneraci se budují nová
parkoviště a chodníky v osách
vyšlapaných stezek. Zároveň se
dosazuje zeleň a vytvářejí se tím
tzv. mikroparčíky. Doplňuje také
městský mobiliář a celá lokalita,
která je před rekonstrukcí vesměs
z betonu či asfaltu, je po rege-
neraci mnohem kulturnější, živěj-

ší i příjemnější, a to nejen pro
oči,« uvedl Petr Kamínek z od-
dělení rozvoje a územního
plánování na-
ší radnice.

Regenerace
panelového sídliště v Neru-
dově ulici začala již na konci
minulého roku. Obnova této
lokality potrvá až do letošního
června. Náklady dosáhnou 7,7
milionu korun. Město ale bylo
úspěšné a na projekt získalo 
pětimilionovou státní dotaci.

Po regeneraci zde vznikne
70 nových parkovacích míst,

přibude zeleň, veřejné osvět-
lení i městský mobiliář jako
lavičky, stojany na kola, od-
padkové koše i sušáky na prád-
lo. Úprav se dočkají také něk-
teré chodníky, které získají
zcela nový povrch. Vyrostou i
nová kontejnerová stanoviště.

Pro druhé sídliště, které by
se letos mělo dočkat opravy, se

v současné
chvíli zpraco-
vává projekto-

vá dokumentace. Jedná se 
o lokalitu Svatopluka Čecha,
kterou město kvůli vysokým
finančním nákladům rozdělilo
do dvou etap. První etapa při-
nese přes 25 parkovacích míst
a vyžádá si přes 12 milionů ko-
run. I v tomto případě bude
město žádat o dotaci. V pří-
padě, že by bylo úspěšné,

mohla by dotace dosáhnout až

8 milionů korun.

»Pokud se nám letos nepodaří
dotaci získat, dokončíme pouze
regeneraci sídliště v Nerudově
ulici, a do oprav na sídlišti 
v lokalitě Svatopluka Čecha se
zatím nebudeme pouštět. Bude-
me mít ale projekt připraven,
takže v případě, že by nám 
v rozpočtu zůstaly peníze, nebo
bychom dostali dotaci dodatečně,
se budeme moci do opravy okam-
žitě pustit,« uvedla Jitka Ptoš-

ková, vedoucí investičního

odboru radnice.

Hlavním cílem projektu 

v lokalitě Svatopluka Čecha je

uspořádat parkovací stání.

Nového povrchu se dočkají 

i chodníky, vznikne zde i část

cyklotrasy a nová kontejne-

rová stanoviště. Opravou do-

jde k propojení dosud zasle-

pených částí ulice Svatopluka

Čecha a Čs. armády. Po propo-

jení obou ulic by se v těchto

místech měla výrazně zlepšit

místní doprava. Při úpravách

přijdou na řadu také sadové

úpravy a výsadba nové zeleně. 

»Regenerace panelových sídliš�
je v Bohumíně rozdělena do 12 
etap. Celkové náklady odhadu-
jeme na 173 milionů korun.
Opravy jsou naplánovány až do
roku 2017. Každá etapa je vyčís-
lena v průměru na 10 až 15 mi-
lionů korun, ty složitější a fi-
nančně nákladnější rozdělujeme
na dvě samostatné části,« dodal

Petr Kamínek.

Lucie BALCAROVÁ

bydlení

Dvě bohumínská sídliště se letos dočkají regenerace
Regenerace za 20 milionů korun čekají v letošním roce

hned dvě panelová sídliště v centru Bohumína, ve kterých
vznikne téměř sto nových parkovacích míst. První vlaštovkou
těchto oprav byla před dvěma lety celková rekonstrukce
náměstí Budoucnosti, kde vznikl kromě parkoviště například
dětský koutek či Památník obětem holocaustu.
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krátceZnalost cizích jazyků je naší prioritou

Základní škola v Bohumíně-Skřečoni
patří počtem žáků mezi nejmenší školy ve
městě, ale již několik let se nám daří vyhrá-
vat městská kola konverzační soutěže 
v cizích jazycích.

V tomto školním roce naši žáci zabodovali 
v němčině i angličtině a pro školu nám vyhráli
DVD přehrávač. V měsíci lednu naši školu
reprezentovali tři žáci v okresním kole kon-
verzační soutěže v němčině a žák VII. třídy
Marco Běhal obsadil v silné okresní konku-
renci 1. místo v mladší kategorii. Zúčastníme
se také okresního kola konverzační soutěže 
v angličtině, které se uskuteční v únoru 
v Havířově. 

Pro zkvalitnění výuky cizích jazyků jsme in-
stalovali do jazykové učebny počítače, které

jsme získali darem od České spořitelny 

v Karviné.

Angličtinu učíme ve škole jako povinný

jazyk od 4. ročníku, děti 1. až 3. ročníku

docházejí do kroužku angličtiny, který vede 

kvalifikovaná učitelka. Jsme připraveni od

září 2006 začít s výukou povinné angličtiny ve

3. ročníku, na II. stupni budeme pak zavádět

druhý povinný cizí jazyk - podle zájmu žáků

asi němčinu.

Přes značné problémy s personálním za-

jištěním odborné výuky cizích jazyků se nám

ve škole v této oblasti daří a jsme rádi, že

mnoho skřečoňských žáků je úspěšných v ci-

zích jazycích i při dalším studiu a v praxi.

Marie VALUŠTÍKOVÁ, 
ředitelka ZŠ Skřečoň

Foto: archív školy

Ideální vlhkost v bytech by
měla být od 40 do 50 procent,
nikdy by neměla překročit 60
procent. To se např. nejčastěji
stává u rodin s malými dětmi,
kde se bohužel často zapomíná
na udržování optimální vlh-
kosti v bytě. Tuto skutečnost
nám potvrdili i bytoví techni-
ci, kteří v rámci šetření v by-
tech s malými dětmi, kde byla
zjištěna plíseň, zaznamenali
měřícím přístrojem vlhkost 
i nad 70 %.

Vlhkost v bytě, kromě vaře-
ní, koupání, praní a věšení
prádla, zvyšuje např. i nad-

měrné pěstování květin, velká
akvária, kapající kohoutky a-
pod. Jestliže se zvýšená vlh-
kost v bytě u vás projeví, měli
byste omezit již výše uvedené
mokré procesy na nutnou
míru, dále zajistit v bytě řádné
vytápění a větrání (především
u těsných plastových oken, 
která úplně zamezí průchodu
venkovního vzduchu do míst-
nosti - u původních dřevěných
oken bylo alespoň minimální
větrání vlivem netěsnosti oken
i při jejich uzavření zajištěno).
Větrání by mělo být krátko-
dobé, ale častější a intenzivní.

V celém pokoji tak dojde 

k výměně vzduchu velkého

objemu, aniž dojde při větrání

k razantnímu snížení teploty

zdí místnosti. Rovněž nábytek

u zdi, u které je předpoklad

vytvoření plísně (venkovní zdi),

by neměl být těsně ustaven,

ale měl by být situován dále od

zdi, aby byla vytvořena odpoví-

dající mezera, která zajistí

proudění vzduchu podél zdi.

Pokud budete dodržovat

řádné vytápění bytu a přede-

vším dbát na to, aby vlhkost

byla omezena na únosnou

míru, pravděpodobnost výsky-

tu plísně ve vašem bytě bude

minimální.

Stanislav SVRČINA, 
majetkový odbor

Plísním v bytě můžete zabránit větráním
Tak jako každoročně, od podzimu do jara, vlivem snížení

teploty dochází v bytech k riziku tvoření plísní. Ty se vytváře-
jí především tam, kde je v bytech udržována kromě nízké
teploty především vysoká vlhkost.

● Koncert zakončí
vyhlášení Osobností

Slavnostní vyhlášení
Osobností kulturního a 
sportovního života 2005
proběhne v kinosále K.A.R.
23. února od 18 hodin. Po
předání cen začne kon-
cert Lenky Filipové s její
hudební skupinou. 

V oblasti kultury bylo ob-

čany a institucemi navrže-

no do kategorie jednotlivců

7 osobností a 5 kolektivů. 

Sportovní veřejnost podala

12 návrhů jednotlivců a 5

družstev v kategorii do 19

let a 5 jednotlivců v kate-

gorii dospělých. Zvláštní 

ocenění navrhla rada města. 

Vstupné na slavnostní

předání ocenění Osobnosti

roku a následný koncert je

180 Kč. Předprodej vstupe-

nek zajiš�uje pokladna kina

K.A.R. od pondělka do

pátku od 8 do 15 hodin a od

pátku do neděle do 18.30

do 19.15 hodin. Informace

na tel. 596 012 124. (red)

● DDM připravuje
Bohumínská florbalová

liga mládeže, 2. ročník.
Pro min. 6ti členná družst-

va elévů (r. nar. 1994 - 95 a

mladší), ml. žáků (1992 -

93) a st. žáků (1990 - 91).

Přihlášky do 17. února na

team@florbalbohumin.cz

nebo přímo v tělocvičně

DDM. (red)

● E-info je bezplatná
informační služba 

Chcete být pravidelně in-

formováni o dění ve městě,

znát program kina, divadla,

vědět, kdy jsou plánovány

odstávky elektřiny, vody či

plynu? Zaregistrujte se ve

službě E-info. Informace

vám budeme zdarma zasílat

formou e-mailu či SMSky

na mobil. Pro registraci na-

vštivte internetové stránky

www.mesto-bohumin.cz, od-

kaz E-info, nebo se dostavte

na MěÚ, dveře č. 112. (roz)
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Bilancujeme činnost zastupitelstva města se zastupitelem a poslancem 

Uplynuly čtyři roky od voleb do obecních zastupitelstev. 
S jednotlivými členy zastupitelstva města Bohumína (v abe-
cedním pořadí) bilancujeme jejich činnost a ptáme se na další
plány v jejich politické práci.

Srovnání s jinými městy vyznívá 

▲ V restauraci penzionu bylo v den otevření plno. Své první kafíčko nad
městem si přišly vypít desítky návštěvníků. Foto: František Krejzek

Před lety šel Alfréd Micha-
lík do senátních voleb s hes-
lem »Náš region potřebuje po-
moc! Chci pokračovat.« Mnohé
se změnilo, ale to heslo platí
stále. A on se jím řídí ve své
každodenní práci a snaží se
pomáhat tam, kde je pomoci
zapotřebí. V politice není žád-
ným nováčkem - čtyři roky byl
senátorem Parlamentu ČR, ve
kterém zastával funkci místo-
předsedy Výboru pro hospo-
dářství, zemědělství a dopra-
vu. Od roku 2002 je poslan-
cem Parlamentu ČR, členem
jeho výboru pro sociální poli-
tiku a zdravotnictví a rozpoč-
tového výboru. Letos je znovu
jedničkou okresní kandidátky
pro parlamentní volby. 

● Jak dlouho pracujete v samo-
správě města? V jaké funkci? 
V jaké komisi?
V zastupitelstvu města Bohu-

mína pracuji nepřetržitě od ro-
ku 1994. V mezidobí, kdy jsem
už nebyl senátorem a ještě nebyl
poslancem, jsem v letech 2000
až 2002 krátce působil v měst-
ské samosprávě jako člen komi-

se pro podnikání. Od té doby
jsem už jen řadovým členem za-
stupitelstva, protože mám vzhle-
dem k práci v Parlamentu dost
omezené časové možnosti. 

● S jakou představou jste před 
čtyřmi lety vstupoval do tohoto
volebního období?
Jak už jsem říkal, poprvé jsem

vstupoval do komunální poli-
tiky v roce 1994. Tenkrát byl
mým základním motivem boj -
odpor proti privatizačním prak-
tikám tehdy vládnoucí ODS. 
A taky snaha vytvořit v Bohumí-
ně radnici, za kterou se ne-
musíme stydět. A to se povedlo.

realitou života. Ale Bohumín se
za posledních deset let výrazně
změnil k lepšímu. Naše školy,
ulice a náměstí, fasády domů 
jsou toho jasným důkazem. Daří
se také práce s bohumínskou ze-
lení, perfektně propracovanou
máme oproti jiným městům 
i likvidaci odpadů. Ale to jsou
oblasti, kde nikdy nebude sto-
procentní spokojenost a vždy je
zde co vylepšovat. 

Mezi stěžejní úkoly v nejbližší
budoucnosti z mého pohledu
patří zajištění dostatku parko-
vacích ploch ve městě. Ale také
výchova řidičů k vyšší disciplíně
- nesmí jim být tolerován alko-

ních výhod, by měli být pod
takovým tlakem, že budou mít
na výběr: změnit se, nebo se
stěhovat z Bohumína.

● Jsou čtyři roky v samosprávě
města dlouhé nebo krátké 
období na realizaci záměrů?
Čtyři roky je krátká doba. Ně-

jakou dobu trvá než se člověk
zorientuje v práci zastupitelstva,
v práci úřadů. Pak teprve začíná
aktivní doba realizace vlastních
záměrů a nápadů s nimiž každý
z nás do politiky šel. Na druhé 
straně ale při dlouhém setrvání
v jakékoliv funkci, tedy i ve
funkci zastupitele, může hrozit

Takže v roce 2002 jsem šel do 

voleb již potřetí a navazoval

jsem na trendy, které bohumín-

ská ČSSD nastartovala již dříve.

● Jak se vaše osobní představy
shodují s konkrétními výsledky
rozvoje města?
Osobní představy a cíle jsou

vždy o krok před možnostmi a

hol, překračování povolené
rychlosti, parkování v zákazu
stání a vůbec porušování do-
pravních předpisů. Je třeba
zlepšit ochranu soukromého 
a obecního majetku před van-
daly a kriminálními živly a také
ochranu slušných lidí před lidmi
neslušnými a nepřizpůsobivý-
mi. To všechno patří k vizi tak-
zvané nulové tolerance vůči
porušování jakýchkoli zákonů,
která se mi moc líbí. Ti, kteří
nerespektují zákony, normy
občanského soužití a zneužívají
nehorázným způsobem sociál-

Penzion ve věži už
Běhu jednotlivců se zúčastni-

lo dvanáct mužů a sedm žen. 
Čas nejlepšího z nich, Tomáše
Cyroně - 42,80 sekund, bude
uveden jako úvodní rekord na
tabulce před vstupem do restau-
race. Ta se změní až tedy, když
dojde k pokoření výsledku lep-
ším časem.Vítězi nultého roč-
níku Běhu do 187 schodů jsou
v družstvech členové komise 
sportu, čas 40,89 s.; muži do 18
let Tomáš Cyroň, 42,80 s.; mu-
ži nad 18 let Petr Vícha, 47,83
s.; ženy do 18 let Darja Káňová,
51,24 s.; ženy nad 18 let Iva
Stašová, 54,67 s.

Kazimír Palka, který byl hlav-
ním rozhodčím závodů, již při-

pravuje variantní závod v troj-
boji. »Nikde v republice ani ve
střední Evropě jsem nezjistil pořá-
dání trojboje, jehož disciplínami 
jsou rychlobruslení, plavání a běh
do schodů. Jestli se s provozova-
telem penzionu dohodneme, může
být příští ročník Běhu do 187 scho-
dů rozšířen o tento trojboj.«

Penzion ve věži tedy od 1.
února 2005 slouží veřejnosti. 
V kraji, a asi také v republice 
ojedinělá a nezvyklá přestavba
vodárenské věže na hotel a vy-
hlídkovou restauraci láká již
dnes nejen k posezení, ale také
k pobytu. »Už dva měsíce mají
zájemci možnost rezervovat si
pobyty v našem penzionu. V této
chvíli máme na únor rezervaci čtyř
pokojů,« sdělil novinářům na

dokončení ze str. 1
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Parlamentu ČR Alfrédem Michalíkem

▲ Svou část pásky ze slavnostního otevření penzionu si odnesl starosta Petr
Vícha, náměstek hejtmana MSK Pavel Drobil (uprostřed) a ředitel pro 
stavební činnost firmy Tchas Jaroslav Paclt.

▼ Při Běhu do 187 schodů si štafeta bohumínských studentů předávala
batoh s osmnáctikilovou zátěží. Foto: František Krejzek

● Co by se dalo v práci 
samosprávných orgánů našeho
města zlepšit?
Já jsem na práci našeho za-

stupitelstva i městského úřadu
hrdý. Mohu to porovnat s jiný-
mi městy a obcemi, které jsem
poznal jako senátor a poslanec -
toto srovnání jednoznačně vy-
znívá ve prospěch Bohumína.
Ale vždycky je co zlepšovat.
Proto je třeba komunikovat 
s občany, nabídnout jim kvalitní
služby, ale vyžadovat za to do-
držování přijatých pravidel 
a zákonů a nezneužívání sociál-
ních výhod.

● Je nějaký cíl, který bude ve svém
plnění přecházet do příštího 
volebního období a u kterého
byste nechtěl chybět?
Pokud budu znovu zvolen do

Poslanecké sněmovny, chtěl

bych, tak jako dosud, pomáhat

při získávání dotací ze státního

rozpočtu na investiční akce, 

které zatraktivní život v Bo-

humíně. A� už se jedná o oblast

kultury, sportu či kvalitu byd-

lení. Nerad bych chyběl při

dokončování takovýchto akcí 

a jejich předávání do užívání.

Připravil František KREJZEK

sklouznutí k rutině a provozní
slepota. Lidé jsou různí, proto
bych »expoziční dobu« v samo-
správě města nechal na indi-
viduálním posouzení každého,
hlavně to posoudí voliči.

● Budete znovu ucházet o místo
na příští kandidátce?
Místo na kandidátce ČSSD 

v Bohumíně je a bude pro mě ctí
i závazkem. Na jaké pozici budu
nominován, případně zvolen, to
závisí na přání bohumínských
voličů a na tom, kolik hlasů dají
kandidátce ČSSD. 

● Komunální volby se kvapem
blíží. Které ze svých 
nenaplněných předsevzetí byste
ještě rád splnil?
Život mě naučil dávat si reál-

né cíle a vyhnout se tak zklamá-

ní z nesplněných úkolů, které

byly špatně postavené. Přesto

mám jeden »rest«, který jsem

chtěl řešit, ale zatím se mi to

stále nějak nedaří. Chtěl bych 

s podporou města vytvořit kva-

litní bohumínský tým v kopané

spojením mužstev dnešní »Fa-

je« a »Rapidu«.

má první rezervace
tiskové konferenci ředitel Bos-
poru Ivo Višinka. Podle něj by
provoz Penzionu ve věži společně
s restaurací neměl být ztrátový.
Dobrá zkušenost s prvním ro-
kem provozu aquacentra, které
přivítalo již přes dvě stě tisíc
návštěvníků, je předpokladem
k naplnění jeho prognózy.

Penzion ve věži, který má 
v šesti patrech dvanáct dvou-
lůžkových pokojů s možností
přistýlky, už má více než pade-
sát rezervací na nejrůznější pří-
ležitosti. Vyhlídka penzionu bu-
de pro návštěvníky otevřena
denně od 7 do 20 hodin, res-
taurace pak od 10 do 22 hodin. 

Zajímavé slevové poukazy
pro návštěvníky připravili pro-
vozovatelé penzionu v zahajo-

vacím provozu. Slevy ve výši 15
až 25 procent na ubytování 
jsou platné do 30. června 2006
a mohou je využít místní i přes-
polní občané. Například ti, kte-
ří mají trvalý pobyt v Bohumí-
ně, se mohou těšit na 20% sle-
vu. Poukazy jsou k dispozici 
v pokladnách aquacentra, v ki-
ně K.A.R., v městské knihovně
a v informačním centru měst-
ského úřadu. Informace lze zís-
kat také na telefonním čísle
596 092 310 nebo na stránkách
www.bospor.bohumin.info.

František KREJZEK

▲ Pokoje jsou malé, ale prakticky vybavené, doplněné televizí zavěšenou
na stěně. V ceně 690 korun za ubytování na jednom lůžku je snídaně
a hodina pobytu v bazénu, ubytují-li se v pokoji dvě osoby, cena za stejné
služby je 1 100 korun. Slevy ve výši 10 až 20 procent čekají na ty, kteří 
v penzionu stráví více než tři noci nebo na větší skupiny.

ve prospěch Bohumína
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Městská knihovna Bohu-
mín po velkém úspěchu
kurzů pořádaných v minu-
lém roce otevírá nový kurz
věnovaný především senio-
rům a všem, kteří dosud
neměli možnost setkat se ve
svém životě s počítačem a in-
ternetem. V rámci »Univer-
zity volného času« zahajuje
ve středu 22. února v 16.00
hodin první lekcí počítačový
kurz. Kurzy budou opět
probíhat v počítačové učeb-
ně na Základní škole na tř.
Dr. E. Beneše.

KDO se může přihlásit?
Každý zájemce, který nemá
vůbec žádné anebo jen mini-
mální zkušenosti s prací s po-
čítačem a má chu� si to vy-
zkoušet.

KDY se budou kurzy konat?
Každou druhou středu počína-
je středou 22. února - vždy od
16.00 do 18.00 hodin. Další
lekce se uskuteční ve středy 8.
a 22. března., 5. a 19. dubna.

KDE budou kurzy probíhat?
V počítačové učebně na

▲ O kurzy výpočetní techniky pro seniory je nebývalý zájem. Knihovna
proto vypisuje další běh, do kterého je možno se přihlásit do 17. února.

Foto: Jana Leparová

O nový počítačový kurz pro seniory je zájem

Základní škole, tř. Dr. E. Be-
neše - boční vchod do budovy
školy - 1. patro. 

JSEM ZAČÁTEČNÍK bez
zkušeností s prací na PC.
Budu stačit tempu?

Nemusíte se obávat. Kurz
vede zkušený a trpělivý lektor,
který má zkušenosti s výukou
seniorů - Bc. Adam Piecho-
wicz, učitel informatiky na
základní škole Bezručova.

JAK A KDE se mohu PŘI-
HLÁSIT? Tiskopisy přihlášek
jsou k dispozici v městské kni-
hovně v přízemí, v oddělení
pro dospělé čtenáře nebo ve 
studovně a na pobočkách ve
Starém Bohumíně, Skřečoni a
Záblatí. Vyplněné přihlášky se
přijímají v bohumínské kni-
hovně nejpozději do pátku 17.
února 2006. Bližší informace
získáte na telefonním čísle
596 013 027 u paní M. Sztab-
lové.

KOLIK to bude stát?
Kurzovné na celý cyklus pěti
dvouhodinových lekcí je 600
korun. Senioři v důchodu,
maminky na mateřské dovo-
lené a nezaměstnaní (v evi-
denci úřadu práce) mají slevu
100 Kč.

Účastníci kurzu mají »bo-
nus«, tj. možnost vyzkoušet si
nabyté zkušenosti jednu hodi-
nu týdně zdarma v knihovně
(PC - psaní nebo internet) po
dobu konání kurzu od 22.
února do 19. dubna 2006.

Jana LEPAROVÁ,
ředitelka městské knihovny

● Martin Jakubják, primář 
interního oddělení:

Kromě dalšího přístrojo-
vého dovybavení a personál-
ního posílení bychom se rádi
pustili do postupného zkul-
turnění a přestavby všech
prostor interního oddělení,
zejména pokojů pro pacienty,
tak aby odpovídaly potřebám
21. století.

● MUDr. Helena Klimšová,
vedoucí lékařka oddělení
chronické geriatrie a LDN

Letošní rok jsme zahájili vel-
mi dobře. Prvním úspěchem

byla skutečnost, že již máme
svou vlastní rehabilitační pra-
covnici. Tato pracovnice se po
celý den intenzivně věnuje pa-
cientům, provádí s nimi veš-
kerou rehabilitaci, cvičení a ve
spolupráci s ostatním perso-
nálem oddělení, včetně dvou
ošetřovatelů, se snaží co nej-
více a nejlépe vyhovět potře-
bám a požadavkům pacientů
tak, jak to jejich zdravotní stav
vyžaduje. Rehabilitaci u pa-
cientů rovněž provádí i fyzio-
terapeutka z našeho rehabili-
tačního oddělení, která k nám
i dříve docházela a nadále
dochází. V letošním roce se

budeme snažit doplnit pro
naše oddělení chybějící zdra-
votní pomůcky pro pacienty,
např. chodítka, vozíky apod.

● MUDr. Evald Staněk,
primář ošetřovatelského
oddělení 

Naším úkolem v letošním
roce je stabilizovat ošetřující
personál. Příchodem lékaře -
zkušeného chirurga - na zkrá-
cený úvazek na naše oddělení
se zlepší péče o chirurgické pa-
cienty a nebude nutný trans-
port pacientů na chirurgická
pracoviště. Proškolením dal-
ších našich pracovníků v reha-
bilitaci se zlepší péče o pacien-
ty tělesně handicapované. Za-
vádíme také ergoterapii (léčba
prací) u těch pacientů, kterým
to zdravotní stav dovoluje.

Snahou celého týmu ošetřo-
vatelského oddělení je navrá-

tit pacientům schopnost po-
starat se o sebe a dát jim
možnost důstojně se vrátit
zpět do rodinného prostředí.

● MUDr. Martin Žiak,
primář rehabilitačního
oddělení

V návaznosti na finanční
možnosti nemocnice bychom
chtěli získat pro rehabilitační
oddělení nový přístroj VKT
(Vakuum - kompresní terapii),
který je vhodný zejména pro
pacienty s poruchami cév dol-
ních končetin (např. při cuk-
rovce), ischemickou chorobou
dolních končetin a další. O tu-
to léčbu je z řad občanů velký
zájem a stávající přístroj již 
z hlediska kapacity ne zcela
postačuje. 

Připravila: Dagmar
GATTNAROVÁ

Jaký bude letošní rok v naší nemocnici?
Zdravotnictví prožívá v celé republice možná nejhorší vývo-

jové období ve své historii. Jedna strana slibuje zlepšení,
druhá kolaps. Občan si může ukroutit hlavu nad tou »taš-
kařicí«. Loňský rok v Bohumínské městské nemocnici byl
však podle vyjádření vedoucích lékařů a primářů úspěšný.
Tentokrát jsme jim položili otázku, jaký očekávají, že bude
ten letošní rok:
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MĚSTO BOHUMÍN
vyhlašuje výběrové řízení

na místo ředitele 
Ústavu sociální péče 

pro mentálně postiženou mládež v Bohumíně
(příspěvková organizace města).

Platové zařazení v souladu s nařízením vlády č. 330/2003
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění.

Nabízíme samostatnou a tvůrčí práci a možnost 
seberealizace.

POŽADAVKY: ■ Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na
psychologii, zdravotnictví, sociální práci, ekonomii nebo
speciální pedagogiku ■ Organizační a komunikativní a řídicí
schopnosti ■ Samostatnost a vysoké pracovní nasazení 
■ Morální a občanská bezúhonnost.

Přihláška musí obsahovat: 1. Přesné označení výběro-
vého řízení; 2. Jméno, příjmení, titul; 3. Datum a místo
narození; 4. Státní příslušnost; 5. Místo trvalého pobytu
nebo doklad o povolení k trvalému pobytu; 6. Datum podání
a podpis uchazeče.

K přihlášce je potřeba doložit tyto doklady: l. Profesní
životopis vč. údajů o odborných znalostech a dovednostech;
2. Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
příp. doklad o podání žádosti o výpis; 3. Úředně ověřenou
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; 4.
Osvědčení vydané MV podle § 4 odst. l zákona č. 451/1991
Sb., příp. doklad o podání žádosti o osvědčení; 5. Čestné
prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. 

Součástí přihlášky k výběrovému řízení je zpracování
návrhu koncepce »Sociální služby pro handicapované 
osoby - mladistvé a dospělé« (pracovní název), v rozsahu
max. 3 strany formátu A 4.

Přihlášku s výše uvedenými doklady a materiály doručte
prosím v termínu do 2. března 2006 na Městský úřad 
v Bohumíně, na infocentrum do 13.00 hod. (přízemí vlevo).

Informace podá vedoucí sociálního odboru Marcela Gabryšová, 
✆ 596 092 218, e-mail: gabrysova.marcela@mubo.cz

Účastníci se na kolech pro-
jedou během sezóny každou
sobotu a neděli po okolí Bohu-
mína a ještě mohou získat věc-
né ceny. Start prvního soutěž-
ního závodu je na náměstí T.
G. Masaryka v 9.00 hodin.

Za účast v každé etapě se za-
počítává 20 bodů, další body
získáte za ujeté kilometry.
Kondiční výlety jsou rozděleny
podle věkových kategorií na
mládež do 14 let, »mládež« do
50 let a dospělí nad 50 let.

Výlety se uskuteční, ne-
bude-li pršet. V případě deš-

Díky vstupům na další za-
hraniční trhy bohumínskému
závodu v posledních měsících
dynamicky roste export.

Závod Viadrus své produkty
nyní dodává do 40 zemí celého
světa a meziročně navýšil ex-
port o 7,3 procenta (na loň-
ských 901 milionů korun). 
K největším odběratelům patří
zákazníci ze Slovenska, Polska
a Rumunska. Výrobky závodu

odebírají také exotické země
jako jsou Sýrie či Alžírsko.
Loni závod úspěšně vstoupil
na trhy Severní a Jižní Ame-
riky, když do Kanady a Uru-
guaje poprvé v historii vyvezl
kotle na tuhá paliva. 

Jedním z důvodů rostoucího
exportu je zvyšování cen plynu
na celém světě a stále rostoucí
známost značky Viadrus v za-
hraničí. Podíl vývozu na cel-

kové výrobě loni dosáhl 67
procent. Podle prognózy export
závodu i letos poroste a měl by
poprvé v historii překonat
miliardovou hranici tržeb. 

Závod Viadrus je nyní evrop-
skou jedničkou na trhu s kotli
na tuhá paliva do 50 kW.
Export těchto kotlů, které spa-
lují dřevo, štěpku nebo dřevě-
né pelety, v roce 2005 mezi-
ročně vzrostl o 8,6 procenta.
V současné době drží Viadrus
19% podíl na evropském trhu
s kotli na tuhá paliva.

Roman BOCZEK, ředitel
závodu Viadrus

Závod Viadrus pronikl na nové trhy
Závod topenářské techniky Viadrus, který je jednou z nej-

důležitějších součástí akciové společnosti ŽDB, v posledních
letech úspěšně proniká se svými výrobky - litinovými radiáto-
ry, kotli pro ústřední vytápění a zakázkovými odlitky ze šedé
litiny, oceli a neželezných kovů - na nová vývozní teritoria. 

Změna termínu
promítání filmu

Bohumínský filmový 
klub Kloub oznamuje
všem svým příznivcům 
a návštěvníkům, že v úno-
ru dojde ke změně v je-
ho programové nabídce.
Promítání polského sním-
ku Edi, který měl být uve-
den ve čtvrtek 23. února,
se z důvodu galaprogramu
Osobnost města Bohmína
2005 přesouvá na pátek
24. února. Začátek fil-
mového představení zůstá-
vá v devatenáct hodin. 

(red)

�ové přeháňky se start pouze
odloží o jednu hodinu. Můžete
pro své zdraví sednout na kolo
a zúčastnit se seriálu pro-
jížděk, které budou dlouhé 50
km, pro méně náročné je
možno trasu zkrátit na 40 km.

Poplatek 20 korun za účast-
níka bude použit na drobné
občerstvení v cíli a částečnou
úhradu nákladů spojených 
s pořádáním akce. 

Další informace na e-mailu
safratacyklo@centrum.cz nebo
na tel. 603 203 040.

(šaf)

Cyklisté zahajují 19. března
Sportovní klub Šafrata připravuje na 19. března zahájení

cykloturistické sezóny celoroční výletní soutěží Nebude-li pršet.

Nejen předškoláci si mohli
prohlédnout »velkou« školu.
Aby nic důležitého nepřehléd-
li, provázela je bludištěm cho-
deb a pavilonů děvčata z de-
vátých tříd. Malí hosté se
podívali co všechno už umí
prvňáčci, vyzkoušeli si sezení
ve školních lavicích, když vy-
barvovali omalovánku sovy.
Viděli, co dokáží vyrobit starší
školáci z keramické hlíny, a
pozorně poslouchali, jak umí
zpívat tře�áci. V tělocvičně

pak mohli malí návštěvníci sa-
mi ukázat, jací jsou sportovci.
Pro poučení si zašli do škol-
ního divadélka a našli je v malič-
kých pohádkách o zvířátkách 
a princezničce na bále.

Všechno ale končí, takže za-
tím ještě zpět do školky. Za
několik dní určitě přijdou ně-
kteří znovu i s rodiči, ale ten-
tokrát už k zápisu do první
třídy. Všichni ze školy U sovy
se na ně těší.

Libuše RÖSELOVÁ

Děti byly na návštěvě u sovy
Den otevřených dveří základní školy Čs. armády 

V úterý 17. ledna se otevřely dveře ZŠ Čs. armády pro děti 
z mateřských škol.
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Plavání posiluje zdraví a zlepšuje kondici 
Schopnost překonávat vodní prostředí byla nezbytnou život-

ní podmínkou již v počátcích lidské společnosti. Ještě v antic-
kém Řecku plavání bylo zařazeno do výchovného programu
tehdejší mladé generace. V současné době plavání zůstává
stále jednou z nejpopulárnějších tělesných aktivit. Od roku
1896 je nedílnou součástí moderních olympijských her. 

Dnes nabízí své služby pro
širokou veřejnost kolem 150
krytých plaveckých areálů v re-
publice. Plavecký areál našeho
města patří k nejmodernějším
zařízením v republice, ale po-
dle mého názoru na stránkách
městských novin je věnováno
málo pozornosti popularizaci
plavání. 

Plavání je celoživotní sport,
vhodný pro všechny věkové
kategorie - kojenci počínaje a
seniory konče. Je mnohem
šetrnější k našemu organizmu,
než jiné sporty a pokud je pro-
vozováno správně, pak přináší
radostný zážitek, posiluje zdra-
ví a zlepšuje fyzickou kondici.
Díky tomu, že při plavání je
naše tělo nadlehčováno, vyu-
žívá se jako součást rehabili-
tačního programu při různých
onemocněních pohybového a-
parátu a kardiovaskulárního
systému. Plaváním se zvyšuje
síla a pohyblivost celého těla,
jsou namáhány všechny svalo-
vé partie a plaveme-li s nízkou
nebo střední intenzitou, po-
máháme si udržovat plíce 
a srdce zdravé. Chcete-li odbou-
rat přebytek tukových zásob,
upravit svoji váhu, plavte ale-
spoň 30 minut denně a výsled-
ky se dostaví zanedlouho. O vý-
běru plaveckého stylu, o in-
tenzitě plavání by se dalo 
mnoho napsat, ale to už by mo-
hlo být téma dalšího článku.

Začít s výukou plavání svých
dětí můžeme již od kojenec-
kého věku. Dávno je doká-
záno, že děti, které plavou od
třetího měsíce, lépe koordinují
své pohyby a rovnováhu, jsou
nezávislé a v neznámém pro-
středí méně bojácné, zdravější
a mají méně problémů s dý-
chacími cestami. Ti, co nemají
možnost začít v tak ranném
věku, dostávají další šanci
naučit se plavat ve 2. a 3. třídě
základní školy, v hodinách
povinné plavecké výuky. Zde
se dostanou do rukou zkuše-
ných instruktorů a po absol-

řely se nové možnosti pro zdo-
konalení techniky plaveckých
stylů a získávání nových pla-
veckých dovedností. Odbor
školství našeho města nabíd-
nul každé škole možnost vy-
pracovat své vlastní »plavecké
projekty«, podpořil vznik pla-
veckého klubu a vyčlenil úče-
lové dotace na tyto programy.

Naší škole na tř. Dr. E. Be-
neše v Bohumíně, která nemá
vlastní sportoviště a navíc má
dosti silné zastoupení žáků ze
sociálně slabších rodin, pro 
které není jednoduché najít
prostředky na sportovní aktivi-

vování kurzu samostatně
uplavou 25 metrů. Ještě do-
nedávna tímto končila plavec-
ká aktivita skoro každého žáka
v naších školách. Od letošního
roku se situace změnila, otev-

ty dětí, se tento projekt velice
zamlouvá. Již od tohoto škol-
ního roku nabízíme žákům 5.
tříd plavání jako nepovinný
předmět, žáci starších ročníků
využívají možnosti plavat v ho-
dinách tělesné výchovy. V bu-
doucnosti (2007/2008), při
zavedení nových vzdělávacích
programů, počítáme na naší
škole s ještě větším a aktivním
zavedením plavání do výuky. 

Bohužel v praxi stále nará-
žím na negativní postoj ně-
kterých rodičů, kteří hledají
výmluvy pro své ratolesti, aby
se vyhnuly plavecké výuce.
Tím, že dětem neumožní
získat jeden ze základních lid-
ských návyků, bezohledně
ohrožují jejich život do bu-
doucna. V plánech naší školy
máme založení plaveckého k-
lubu, aktivnější využití plavání
v hodinách tělesné výuky,
pořádání různých plaveckých
soutěží jako například zdařilá
akce organizovaná v listopadu
a prosinci pro žáky 3. - 9. tříd.
»Velké plavecké dny« za-
hrnovaly soutěže v potápění,
jízdu na toboganu, veselé šta-
fety a turnaj ve vodním pólu.
Odměnou pro vítězné družst-
vo byl velký dort. Vzhledem 
k zájmu dětí o tuto akci,
chceme pořádat takový den
každým rokem. Spoléhám při
tom na vstřícný přistup vedení
školy, učitelského sboru a Unii
rodičů.

A věřím, že ve městě s dlou-
holetými sportovními tradice-
mi v blízké době objevíme i své
plavecké talenty.

Vjačeslav KOSTIK, 
ZŠ, tř. Dr. E. Beneše

výs ledky

● Šipky
V současné době hraje v li-

gových soutěžích osm bohu-
mínských družstev. Po 16. kole
soutěže jsou v tabulkách na
těchto pozicích:

● 1. liga
5. DC Skulls Partyzán "A"

Bohumín
14. DC Skulls Partyzán "B"

Bohumín

● 2. liga skupina B
2. DC Tahiti Bohumín
9. Sportovka Bohumín

● 3. liga skupina D
6. Bingo Club Starý Bohu-

mín
7. DC Hornet's Sportovka

"A" Bohumín
8. DC Skulls Partyzán "C"

Bohumín
13. DC Hornet's Sportovka

"B" Bohumín
(red)

● Šachy
Šachová družstva Viktorie

Bohumín mají sehrány zápasy
5. a 6. kola. Družstvo A v kraj-
ské soutěži prohrálo s Interem
Petrovice A v poměru 4,5 ku
3,5, se Sokolem Dobrá pro-
hrálo 5,5 ku 2,5. Družstvo B 
v okresním přeboru prohrálo 
s Baníkem Havířov D v pomě-
ru 5:3 a se Slavií Havířov B
prohrálo v poměru 4,5 : 3,5.

(chl)

Plavání 
pro nejmenší

V aquacentru už rok

plavou »želvičky«. Bobeš

organizuje pro nejmenší

děti výuku plavání, do 

kterého se mohou přihlá-

sit rodiče s dětmi od jejich

nejútlejšího věku. Infor-

mace na ✆ 604 800 100 

a 604 388 853. (red)
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Dlouho dumali, kde najít
zapomenutý zdroj, až na to
konečně přišli. Hodný, ale
hloupý socialistický stát jim
přece daroval až po uši za-
dlužené nemocnice. Tak je ne-
nápadně pře-
vedou na ak-
ciové společ-
nosti a pak je
tajně vykradou. Takový Roent-
genův přístroj bude určitě zají-
mavou ozdobou domácnosti
každého hejtmana. 

Obrovské štěstí má ovšem
lid český, že se našel člověk tak
ryzího charakteru, že by za-
padl i mezi proslulé »rytíře ku-
latého stolu«. Tímto ušlechti-
lým mladým mužem horoucího
pohledu, který se za pár let ne-
uvěřitelnými pletichami a pod-
razy dostal až k židli ministra
zdravotnictví, není nikdo jiný
než »ranhojič« David Rath. Ve
spravedlivém hněvu se roz-
hodl bránit majetek zadluže-
ných nemocnic, patřících
přece »nám všem«, téměř vlast-
ním tělem. Statečně pohrozil
hejtmanům pěstním soubo-
jem. Mnohé jistě pobavila
představa boje tohoto minis-
tra nevalného vzrůstu s naším
hejtmanem Tošenovským. Ne-
bu�me ale ukolébáni jeho
vzrůstem. Vždy� i biblický
David, taky prcek, vyřídil obra
Goliáše bez nejmenších prob-
lémů. Doufám, že náš hejtman
případný souboj nepodcení! 

Mnohem zajímavější rvačka
se ale odehraje na půdě ČSSD.

Vždy� bohumínská nemocnice
je kritizovanou a rizikovou ak-
ciovou společností již dávno. 
Z logiky věci tedy jasně vy-
plývá, že bohumínský starosta
je, stejně jako hejtmani, rov-

něž potenciál-
ní zloděj spo-
lečného ma-
jetku. Schy-

luje se tedy k souboji Titánů.
V jednom rohu ringu dlouho-
letý člen ČSSD a místopřed-
seda jejího ÚV, starosta Bohu-
mína pan Vícha, a ve druhém
rohu politický turista a čerstvý
přivandrovalec do ČSSD, mi-
nistr zdravotnictví pan Rath.
Na kterého z rohovníků si,
občane bohumínský, vsadíš?

Tento souboj, bohužel, ne-
bude mít žádného vítěze.
Místní politik tradičně skloní
hlavu před centralistickým 
tlakem, před svým hlavním 
stranickým idolem »buldoze-
rem« si posype na hlavu popel
a nás místní občany začne
přesvědčovat, že jedině »ne-
zisková« forma je nyní ta
pravá. Je jedno, že se obchodní
forma osvědčila (a nejen v Bo-
humíně). 

Vždy� volby se blíží a pro
získání co největšího počtu 
hlasů je třeba udělat cokoliv -
a� to stojí, co to stojí. A takový
názorový obrat o 180° přece už
nikoho ani nepřekvapí, ani
nepobaví. Máme se tedy na co
těšit!

Pavel WALICA, 
člen MS ODS Bohumín

Čeká nás »Souboj Titánů«

pol i t ika

Chamtivým krajským hejtmanům, vesměs zvoleným za
ODS, nestačí jejich vysoce nadstandardní příjmy a proto se
rozhodli si přilepšit. 

V minulém čísle OKA kole-
gyně psala o školství. V tomto
článku se zaměřím na služby
tzv. komunální. Údržba bytů,
dodávka tepla, odvoz odpadu,
čištění a opra-
vy cest a chod-
níků - to jsou
činnosti, které ovlivňují život
všech. Většinu těchto služeb 
v Bohumíně zajiš�ují pracov-
níci Bohumínského městské-
ho servisu. Jedná se o firmu ve
vlastnictví města, což má své
výhody i nevýhody. Výhodou
je to, že vytvořený zisk slouží 
k obnově a modernizaci tech-
niky a firma není tlačena k vyš-
šímu zisku, který by byl na
úkor občanů. Nevýhodou je
to, že zakázky pro město jsou
ze strany BM servisu chápány
jako jistota, o kterou není tře-
ba bojovat. Proto město na
všechny práce většího rozsahu
vypisuje výběrová řízení, kte-
rých se BM servis zúčastňuje
jako jeden z uchazečů.

Jaké jsou základní cíle, kte-
rých chce město i prostřed-
nictvím BM servisu dosáh-
nout?

Veškeré vybrané nájemné
dává město zpátky do správy 
a údržby bytů. Velké opravy
domů a bytů se plánují na zá-
kladě zhodnocení technického
stavu, přihlížíme i ke stavu fi-
nancí na kontě jednotlivých
domů (hodnotíme saldo vy-
braného nájemného a náklady
na opravy v minulých letech).
Velké opravy předem projed-
náváme s nájemníky a při-
hlížíme k jejich připomínkám
a návrhům.

BM servis zajiš�uje výrobu 
a dodávku tepla do většiny
městských bytů a do části bytů
družstevních, dalším dodava-
telem tepla do našich bytů je
firma Allewia. Teplo vyrábíme
ze zemního plynu, jehož cena
v posledních letech prudce
rostla. Tomu, aby se to dra-
sticky neprojevilo na platbách
nájemníků, čelíme hlavně re-
alizací opatření ma snížení
spotřeby - instalací regulačních

ventilů, výměnou oken a dve-
ří, zateplováním domů. Před-
pokládaný trend dalšího růstu
ceny zemního plynu nás vede
k úvaze o dodávce tepla 

z Elektrárny
Dětmarovice,
znovu bude-

me posuzovat ekonomickou
výhodnost této nabídky, chce-
me dosáhnout výrazného sní-
žení ceny tepla. 

V oblasti čištění města 
a svozu odpadů investujeme do
nákupu nové techniky, zvyšu-
jeme počty veřejně prospěš-
ných pracovníků na ruční
čištění a úklid. Pro stanovení
priorit při plánování oprav
cest a chodníků vycházíme 
z požadavků občanů. Díky dob-
rému hospodaření města se
daří každoročně navyšovat
prostředky v rozpočtu města
určené na tyto účely.

Negativně se na čistotě měs-
ta projevuje nárůst objemu
odpadů, zejména obalů a plas-
tů. Zvyšování objemu uklá-
daných odpadů zkracuje život-
nost naší skládky. V současné
době jsme zadali zpracování
projektové dokumentace na
rekultivaci stávající a na vý-
stavbu další etapy skládky.
Zvyšujeme počty kontejnerů
na ukládání tříděného odpa-
du. V polovině roku bude
otevřen sběrný dvůr, kde bude
moci každý občan Bohumína
předat bezplatně velkoobje-
mový, tříděný a nebezpečný
odpad, zpoplatněn bude jen 
stavební odpad ve větším
množství. Sběrný dvůr bude
další možností vedle velkoka-
pacitních kontejnerů, kam bu-
dou občané moci dávat objem-
ný odpad, výhodou sběrného
dvora je třídění odpadů.

Ve všech těchto oblastech
nás čeká ještě hodně práce.
Jsem přesvědčen, že plnění 
stanovených cílů přispěje 
k lepšímu životu všech obyva-
tel města.

Josef PLÁŠIL, MO ČSSD

Politika je služba občanům

pol i t ika

Snaha po dosažení osobního prospěchu, vzájemné napadání
v médiích, redukování politického vlivu občanů jen na okamžik,
kdy vhodí do volební urny ten »správný« volební lístek - to je
příčina nízké obliby politiky a politiků. Politika je však v prvé
řadě služba občanům. Jsem rád, že v našem městě to platí.

● Převody pozemků do vlastnictví města
Městský úřad jedná s Pozemkovým fondem ČR (PF ČR) o bez-

úplatném převodu pozemků do vlastnictví města v případech, kdy je
tento pozemek v »zastavěném území, v zastavitelném území, nebo je
určen rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěš-
nou stavbou nebo stavbou pro bydlení«. PF ČR do vlastnictví obce
převede bezúplatně také pozemky zastavěné budovami nebo stavba-
mi, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce a pozemky určené zá-
vaznou části schválené územní projektové dokumentace k realizaci
zeleně v současně zastavěném nebo zastavitelném území. Složitá for-
mulace, jednoduchý výsledek. Tyto pozemky město může získat bez-
platně. Ve věci převodu pozemků do svého vlastnictví jedná město
také s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. (red)
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Pokud o něco opravdu ne-
stojím, je to má účast na
jakýchkoliv žabomyších poli-
tických půtkách, a už vůbec
nestojím o to, diskutovat s ko-
munisty. S těmi jsem si řekl
vše už hodně dávno. Nejsem
angažován v žádné politické 
straně také proto, že mé sed-
mileté členství v KSČ mne
jednoznačně diskvalifikuje a
nesu to jako celoživotní cejch.
Na vysvětlenou pouze tolik -
napsal jsem odpově� panu
Taškovi slušně jako svůj po-
hled na určitou dobu bez
jakéhokoliv osobního útoku.
Proti panu Taškovi nemám 
osobně ani to nejmenší. Po-
stavil jsem svůj názor dělníka
(kterými se soudruzi vždycky
zaklínali) proti názoru nomen-
klaturního komunistického
ředitele okresního formátu. To
je prostý fakt. Pikantní na tom

je, že jsme oba pracovali ve
stejné organizaci ve stejné
době. Všechna fakta, která
jsem uvedl,
mohu snadno
prokázat.

Pan Tašek napsal svůj
článek jako občan Tašek a ne
jako partajník. Nechápu tedy,
proč je tato polemika zneu-
žívána politickou stranou. Je
mi podsouvána pravicová ori-
entace přesto, že v článku 
o tom nepadlo ani slovo.
Upozorňuji, že mnoho antiko-
munistů se nachází i v levico-
vých demokratických stranách.
Nejsem tunelář, zbohatlík ani
milionář, celý život se živím
prací a také jsem už dvakrát
okusil dobrodiní pracovního
úřadu. To, že se mám dnes
podstatně lépe ale není v eko-
nomické situaci. Je to v tom,
že jsem svobodný člověk.

Mohu číst co chci, vidět co
chci, cestovat kam chci, praco-
vat kde chci, nemusím se dívat
na neschopné trouby ve funk-
cích a na vedoucích místech, 
jsoucí tam jen díky rudé
knížce, mohl jsem studovat

bez razítek de-
mentních čle-
nů uliční or-

ganizace a základní stranické
organizace, má dcera vystu-
dovala Karlovu univerzitu, což
by za soudruhů s mým kád-
rovým profilem nebylo možné
atd. 

Chápu ale, že tyto hodnoty
žádný soudruh nikdy nepo-
chopí. Soudruzi prý nechá-
pou, co mi vadí. 

Tak tedy - vadí mi, že jejich
zločinná ideologie, takto ozna-
čená i našimi zákony, která ve
světě zahubila desítky milionů
lidí a dalším desítkám milionů
zničila životy, nebyla zakázána
stejně, jako po právu ideologie
nacistická. Vadí mi, že hajlu-
jící skin je po právu zatčen, za-

Vůbec nestojím o to, diskutovat s komunisty

názor

tímco komunista zatínající

pěst a zpívající Internacionálu

je tolerován. Vadí mi, že ko-

munisté po tom všem, co zde

napáchali, si už zase roztahují

drze »ústa« a spoléhají na

krátkou pamě� lidí. Vadí mi, že

díky puči v únoru 1948 a

následné totalitní vládě komu-

nistů se naše země z desáté

nevyspělejší země světa stala

zemí rozvojovou a zbrojovkou

SSSR. Vadí mi, že jsme měli

všechny předpoklady být na

špici Evropy a díky komuni-

stickému režimu je to navždy

ztraceno, vadí mi komuni-

stické lži a jejich překrucování

historie, vadí mi přehlížení 

a zlehčování jejich zločinů. Je

to jasné, soudruhu?

Ale ze všeho nejvíc mi vadí,

že mne komunisté zatahují do

debat, o které nestojím a ke 

kterým bych je nikdy nevyzval.

S komunisty se totiž nemluví!

Jiří KAISER

Při četbě OKA č. 2 jsem s překvapením zjistil, že se tam do
mne naváží jakýsi komunista. Jako záminku si vzal mou
odpověď panu Taškovi na jeho článek »Žilo se lépe«.

Bude to další z roků planých
slibů a marných nadějí, budou
konflikty vyhasínat, nebo si kapi-
tál v zájmu mocenských vlivů 
a ovládnutí energetických a suro-
vinových zdrojů vyžádá rozho-
ření dalších? Co nám může rok
2006 přinést a vzít, co čeká se-
niory, rodiny s dětmi, studenty,
zemědělce a živnostníky…?

Novinové titulky z konce mi-
nulého roku byly plné chvály 
o dvacetitisícových průměrných
platech, o úsporách rodin na
daních a odvodech, o valorizaci
důchodů, o tom, kdo si jak po-
lepší. Jako kdyby neexistovaly 
statisíce občanů nucených žít 
z platů pod deset tisíc korun,
jako by neexistovala půlmilio-
nová nezaměstnanost, domác-
nosti důchodců, které denně
musí řešit dilema, zda dříve za-

platí za nutné léky, nájemné,
elektřinu a plyn, nebo se najedí 
a obléknou. Da-
leko nenápad-
něji pak noviny
sdělovaly, že nás
čeká již několikáté podstatné 
zdražení plynu, elektřiny a vody,
nesměle pak o možném zdražení
potravin a vůbec se nezmínily 
o tom, že zdražení energie na-
startuje lavinu zdražení všeho.
A tak »úlevy« v řádu sta korun
budou několikanásobně odčer-
pány z rodinných rozpočtů a pe-
níze poplynou na konta zahra-
ničních subjektů, kterým byl polis-
topadovými vládami rozprodán
téměř veškerý národní majetek.

Takže nyní český pracující
člověk vleče káru mezinárodní-
ho kapitálu, a o to hlavně šlo or-
ganizátorům »sametové revolu-

ce« v roce 1989. V kolika rodi-
nách s dětmi a hlavně těch neú-
plných, v rodinách nezaměstna-
ných a důchodců, zbudou pro-
středky na kulturu, cestování, kte-
ré, jak říkají, je dnes neomezené,
či aspoň na slušnou dovolenou?
A připravuje se deregulace ná-

jemného, která
také zatíží pe-
něženky ná-
jemníků. 

Chci čtenářům připomenout
hlavně to, že tento rok je rokem
volebním. Jakpak si s tím vy,
jako voliči, poradíte? Zůstanete
doma a pak budete v hospodě či
jinde nadávat na poměry, nebo
si konečně uvědomíte, že parla-
mentní demokracie je právě 
o tom, že to můžete změnit? Je
nutno si uvědomit svoje práva a
prohlédnout konečně ty, kteří

Jaký bude a co přinese prostým lidem rok 2006?

pol i t ika

vás znají jen v době předvolební
a jsou schopni slíbit vše, jen aby
se dostali do dobře placených
křesel. Uvědomit si, že právě ko-
munisté mají ono očekávané ře-
šení běžných lidských problémů,
protože jejich základním pro-
gramem je zlepšit život obyčej-
ného občana. Že komunisté,
často jako jediní, hájí skutečné
zájmy občanů. 

Co si tedy přát do roku 2006?
Především zdraví, kterého si za-
čínáme vážit, až je ztrácíme.
Také práci a za ni spravedlivou
odměnu a pohodu. A konečně 
zdravé nohy na cestě k volbám
do Sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 2. a 3. června a chlad-
nou hlavu, rozvahu a š�astnou
ruku u volební urny.

Miroslav ULMANN, 
ZO KSČM č. 93

Co přinese prostým lidem rok 2006, šestý rok jedenadvacá-
tého století, věku očekávaného s velkými nadějemi, leč od
samého začátku provázeného spíše katastrofami, válkami a »re-
formami« vedoucími k jedinému - k dalšímu utahování opasků
řadového občana. Neboť zisky mocných jsou přece posvátné. 

✪ Městský výbor KSČM děkuje členům městských organizací
za finanční příspěvky, přípravu, služby a aktivní účast na tradič-
ním plese KSČM dne 27. ledna 2006. Děkujeme příznivcům 
a sponzorům za hodnotné ceny tomboly, které zvýšily atraktiv-
nost zdařilé společenské akce. MěV KSČM Bohumín. 
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Blahopřání - jubilea

�

Dne 13.2.2006

oslaví 

svých 87 let 

pan 
Josef KOCUR.

K jeho narozeninám

přeje ze srdce 

hodně zdraví, štěstí 

a životního elánu do dalších let 

dcera Alena s rodinou 

a neteř.

�

Dne 22.2.2006

se dožívá krásného

životního jubilea 

60 let 

paní Anička
MARŠALÍKOVÁ

z Pudlova. 

Do dalších let 
Ti přejeme, naše milovaná maminko 
a babičko, hlavně pevné zdravíčko.

Dcera Radka, vnuci Zdeněk 
s Tomášem a rodina Zlotých, Nadažyova,

Gabzdylova, švagr Rudolf Olšák 
a švagrová Anička Seberová s rodinou.

Dotlouklo srdce
maminky nejlaskavější.

S bolestí v srdci 

oznamujeme, že 

23. ledna 2006

zemřela 

paní Helena
ČÍŽOVÁ

z Bohumína. 

Děkujeme všem za projevy soustrasti 

a květinové dary při posledním rozloučení.

Dcera Kamila a synové Jiří a Milan 

s rodinami.

Vzpomínky - úmrtí

Wieslawa Zofia Steigl * 1933, Bohumín

Ervín Fujcik * 1944, Bohumín-Pudlov

Vladislav Waluszczyk * 1931, Bohumín-
Šunychl

Edita Ferfecká * 1916, Bohumín

Bohumil Celner * 1949, Bohumín-Záblatí

Karel Stwora, * 1919, Starý Bohumín

Imrich Mikle * 1962, Bohumín-Šunychl

Ladislav Rác, * 1933, Bohumín

Katarína Dudi-Ko�o * 1936, Bohumín

Helena Čížová * 1921, Bhumín

Eva Děrglová * 1951, Starý Bohumín

Antonie Marešová * 1926, 
Bohumín-Šunychl

Štěpánka Kiszová, * 1918, Starý Bohumín

Antonie Marešová, * 1926, 
Bohumín-Šunychl

Justina Brudná, * 1923, Bohumín-Skřečoň

Olga Kriš�áková, * 1960, Bohumín-Záblatí

Naposledy 
jsme se rozloučili

Noví občánci 
Do pamětní knihy města Bohumína byli

zapsáni malí Bohumíňáčci: 

Dominik Tomáš

Simona Gaborová

Martin Šlachta

Radek Mottl

Terezie Śpiwoková

Milan Ferenc

Viktor Kubinski

Marek a Martina

Deutschovi

Tamara

Paranyczová

Martin Gabčo

Filip Gallík

Tomáš Kania

Michal Hladík

Vojtěch Děrgel

Ema Emilie
Hanusková

Zuzana Planertová

Tobiáš Janus

Michaela Gregorová

Nikol Kaprálková

Kristián Šandor

Jiří Malucha

Natálie Balogová

Linda Neudertová

Na společnou 
cestu vykročili 

Stanislav Chudíček a Eva Hasníková,
oba z Bohumína,

Ladislav Pulko a Pavlína Mirgová, 
oba z Bohumína,

Martin Zuščák a Jana Kubejková, 
oba z Bohumína,

Pavel Kubik a Iveta Jendryščíková, 
oba z Bohumína.

● Duhové hřiště na Kuželně
Město se dohodlo s Tělovýchovnou

jednotou Bohumín na pronájmu po-
zemku Na Kuželně k výstavbě oranžo-
vého hřiště nadace Duhová energie.
Bude sloužit dospělým i dětem. Pronájem
pozemku je dohodnut na dobu deseti let.
Další sportoviště by mělo vyrůst na Ja-
teční ulici. Společnost VaDS, s.r.o., Bo-
humín zde dostala do pronájmu rozsáhlý
pozemek, na kterém vybuduje do dvou let
sportovní zařízení.

● Ocenění dárců krve 
Čestní dárci krve budou odměněni fi-

nančním darem a volnou vstupenkou
na plavecký bazén. Týká se to 22 dárců,
kteří se stanou nositeli stříbrné plakety dr.
Janského za dvacet bezplatných odběrů
krve, dvanácti občanů se zlatou plaketou
za 40 odběrů a pěti nositelů zlatého kříže
III. stupně za osmdesát bezplatných daro-
vání krve. Symbolické odměny jim budou
předány 28. února vedením radnice a zá-
stupci Českého červeného kříže  v jednací
síni městského úřadu. (red)

krátce

Dík za to, 
čím jsi pro nás byl, 

za každý den, 
který jsi pro nás žil.

Dne 12. února 2005

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana Vladimíra 
ZATLOUKALA.

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jana, syn Kamil a celá rodina.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

Dne 15.2.2006 

uplyne 1 rok 

od smutné chvíle, 

kdy nás navždy 

opustil 

pan Bruno SLANINA. 

S úctou a láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manželka Františka, 

dcera Zdeňka a syn Břetislav s rodinami.

Kdo Tě znal, ten si
vzpomene, kdo Tě měl

rád, nikdy nezapomene. 

Dne 20. února 2006

vzpomeneme 

1. smutné výročí, 

kdy nás opustil 

pan PhDr. Evžen KIJONKA 
ze Skřečoně. 

Stále vzpomínají manželka Eliška, 

dcery Dáša a Eliška s rodinami a syn Libor.
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krátce

Dva pohledy na smrt člověka - manželky a lékařky

Mého manžela postihl v šat-
ně ŽDB 14. prosince 2004 in-
farkt se zástavou srdce. Za po-
moci železárenských hasičů 
a odborného zákroku posádky
sanitního vozu se manžela po-
dařilo přivést k životu. Jeho
léčba trvala od 14.12.2004 až
do 14.1.2005. Ten den byl pá-
tek. Náš nejš�astnější den.
Manžel se vrátil domů z ne-
mocnice. V tu chvíli jsem dě-
kovala všem lékařům, kteří se
podíleli na jeho léčbě. Po 14 
dnech manžel začal dušně dý-
chat a kašlat suchým kašlem.
Zavolala jsem pohotovost a
oni ho odvezli do bohumínské
nemocnice na JIP. Pan primář
z interny mi oznámil, že špat-
né dýchání je od srdíčka. Pro-
blémy s dýcháním se stupňo-
valy. V pondělí dopoledne
manžela navštívila snacha na
JIP a když slyšela jeho chrap-
lavé dýchání, upozornila na to
službu konající zdravotní ses-

tru. Ta ji odbyla slovy: »Co
byste chtěla, pacient má své léky
a tím je to vyřízeno.« Při mé
odpolední návštěvě už manžel
sotva popadal dech. Od sestry
se mi dostalo
odpovědi: »Co
se vám na
manželovi nelíbí?« Večer, po
návratu domů, jsem se tele-
fonicky informovala na jeho
dýchání a sestřička mě uklid-
nila, že už je v pořádku a zrov-
na te� od něj odešel lékař.

V úterý ráno, ani nevím kdy
a na jak dlouho, se zastavilo 
srdce mého manžela podruhé.
A to jen proto, že lékaři bo-
humínské interny zaškatulko-
vali manžela do »srdcařů« 
a nepřipustili, že příčina jeho
dýchacích problémů je jiná.
Při všech dostupných vyšet-
řeních, včetně rentgenu, ne-
našli srůsty v dýchací trubici,
kterou mu poranili při něja-
kém zákroku a ty společně 

s hleny ucpávaly dýchací cesty.
To mi oznámila službu ko-
nající lékařka v době návštěv
na nemocniční chodbě. Chtěla
jsem informaci o jeho mozku
po dvou zástavách srdce v tak
krátké době po sobě. »Mě

mozek nezají-
má, mě zajímají
životně důležité

orgány. Srdce a plíce.« A že mů-
žu být ráda, že srdíčko po oži-
vování naskočilo. Celé oddě-
lení prý bylo kvůli němu od rá-
na na nohách. Dokonce muse-
li přivolat lékařku z Karviné,
aby mu provedla traheotomii.

Důsledek pozdě provede-
ného zákroku a tudíž neokys-
ličování mozku byl tragický.
Manžel ležel 10 měsíců v ne-
mocnici Karviná a Orlová bez
možnosti pohybu, mluvení 

V hospodářských novinách byla uvedena Bohumínská
městská nemocnice na seznamu zdravotnických zařízení
určených k zániku. Ne celou nemocnici, ale s některým od-
dělením by bylo dobře zahýbat, nebo zrušit.

a s tracheotomií až do své smr-
ti 30.11.2005.

V různých filmových doku-
mentech vidíme, že tracheo-
tomii může udělat i laik po-
mocí propisovací tužky. V přípa-
dě mého manžela si s tím nepo-
radili ani zkušení lékaři v ne-
mocnici na JIP. A stačilo tak
málo. Když se v pondělí večer
zdravotní stav manžela zhor-
šil, měl být převezen na ARO
do Orlové nebo Karviné. Kdy-
by to udělali, mohl dnes ještě
žít. Ale to by musel být nějaký
politik nebo celebrita. Bohu-
žel, byl jen obyčejný člověk, 
který nikdy nikomu neodmítl
pomoc. Dnes už vím, kam bych
manžela převezla, kdyby to šlo
vrátit zpět. Jen ne do Bohu-
mínské městské nemocnice.

Anna BACÍKOVÁ

Pan Bacík byl přijat na JIP
interního oddělení BMN, a. s.
pro dechové potíže při srdeč-
ním selhávání (pacient pro
KPR s přechodným poškoze-
ním mozku po prodělaném in-
farktu myokardu s chronicky
zhoršenou funkcí srdce).

Stav se komplikuje infektem
dýchacích cest, proto je léčba 
srdečního selhání doplněna 
o terapii bronchodilatační (roz-
šiřující průdušky), antibiotic-
kou, celkovou protizánětlivou.
I přesto se rozvíjí dechová ne-
dostatečnost (i když je pacient
po celou dobu při vědomí), 
která si vyžaduje UPV (umě-
lou plicní ventilaci).

Je povolán erudovaný lékař
ARO BMN, a. s., který pláno-
vaně v krátké anestesii pacien-
ta intubuje (zavádí kanylu do

dýchacích cest). Zavádění je
ale obtížné (pro anatomické
poměry) s možností zavedení
jen tenčí kanyly, proto je při-
stoupeno k urgentní tracheo-
stomii, která byla provedena
erudovaným chirurgem BMN,
a. s. (a nikoliv »přivolanou«
lékařkou z Karviné, jak uvádí
pisatelka). Průběh je kom-
plikován srdeční zástavou 
s krátkodobou KPR (resusci-
tací) s mozkovou ischemií (ne-
dokrevností).

Následně, po stabilizaci ži-
votních funkcí, je pacient pře-
ložen na ARO oddělení Karvi-
ná 4 k řízené ventilaci, přetrvá-
vají známky poškození mozku.

Zákroky byly provedeny
včas, medicínský postup - lege
artis (v souladu se zákonem
vědy).

Jednalo se ale o chronicky
těžce nemocného pacienta, 
u něhož jakékoliv přidružené
onemocnění je výrazně limitu-
jící a může být i smrtící, a to
přes veškerou snahu a pokrok
lékařské vědy.

I když si jistě doslova nepa-
matuji (a ani nemohu pamato-
vat) přesné znění mých infor-
mací příbuzným (manželce),
vím zcela jistě, že citované vě-
ty »mě mozek nezajímá...« že
mohou být rádi, »...že srdíčko
naskočilo« bych opravdu nepo-
užila - a to z důvodu medicín-
ského i lidského. Pacienta
nelze dělit »na srdce nebo
mozek«, stejně tak ho nelze
vnímat jako »celebritu nebo
politika«. Je to pro mě pořád
pacient - a tedy člověk. K to-
mu chci říci, že jinou obranou,
než své svědomí, opravdu
nemám.

Vlasta ZVOLÁNKOVÁ,
lékařka interního oddělení

Bohumínské městské nemocnice

kr i t ika

Redakce OKA předala dopis paní Bacíkové ředitelství
Bohumínské městské nemocnice, a. s. a požádala o vyjádření
k tomuto případu. Vyjádření ošetřující lékařky otiskujeme
stejně jako citovanou stížnost v plném znění: 

Manžel ležel 10 měsíců bez možnosti pohybu

U chronicky nemocných pacientů může být přidružená nemoc smrtící 

Na základě dopisu reaguji na stížnost na odborný postup
lékařů BMN, a. s., a to jen v přímé souvislosti citovaných dat
v dopise stěžovatelky. Jiná data pacienta, včetně předchorobí
a dalších diagnóz, s ohledem na lékařské tajemství neuvedu.

● Oslavy založení města
Po celý letošní rok se budou

konat ve městě společenské,
kulturní a sportovní akce ve 
znamení oslav 750. výročí za-
ložení Bohumína. Do tohoto
projektu je zařazeno více než
dvacet událostí, které po ce-
lém území města budou při-
pomínat toto výročí. 10. červ-
na proběhnou v parku Petra
Bezruče hlavní oslavy. Souběž-
ně budou probíhat nejrůznější
soutěže, festivaly, sportovní
turnaje, vzpomínkové a další
akce, které připraví komise
pro Starý Bohumín. (red)

● Co chystá Maryška?
16.2. od 18 hodin je na pro-

gramu vzpomínkový pořad
Ohlédnutí za Léto-kruhy.
24.2. od 18 hodin jste zváni na
autorský večer literární sekce
Maryšky, nazvaný Pár řádků
pro Tebe. Prózu i poezii zde na-
bídnou bohumínské autorky.

(red)
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Ceník inzerce
Komerční inzerce plošná

1/1 strana 6 000 Kč
3/4 strany 4 500 Kč
1/2 strany 3 000 Kč

1/4 strany 1 500 Kč

Při opakování 3 - 4 xsleva 10 %
5 x a více sleva 20 %

Cena za 1 cm2 15 Kč

● 9.2. Sokol Bohumín "B" -
SKK "D". Městský přebor 
v kuželkách - jaro 2006,
kuželna TJ Sokol Bohumín,
16.30 hod.

● 10.2. Ples Bonatrans, Dům
služeb ŽDB, a.s., 18.00 hod.

● 11.2. Turnaj ve scrabble.
Turnaj pro děti a mládež. Dům
dětí a mládeže, 9.00 hod.

● 11.2. Chovatelský ples.
Sál Bochemie, 19.00 hod.

● 11.2. Myslivecký ples.
Kulturní středisko Rychvald,
19.00 hod.

● 12.2. Viktorie Bohumín A
- Slovan Orlová C. Krajská
soutěž družstev v šachu.
Sokolovna Starý Bohumín,
9.00 hod.

● 12.2. Šachový turnaj.
Kulturní středisko Rychvald,
9.00 hod.

● 14.2. Den plný srdíček.
Valentýnské dopoledne. Ro-
dinné centrum Slůně, ul.
Nerudova, 10.00 hod.

● 15.2. Zimní vycházka.
Frýdlant - Pstruží - Čeladná -
Nová Dědina - cca 10 km. Sraz
8.00 na nádraží ČD Bohumín.

● 16.2. Sokol Bohumín "A" -
VOKD Poruba "C". Městský
přebor v kuželkách - jaro
2006. Kuželna TJ Sokol Bohu-
mín, 16.30 hod

● 16.2. Ohlédnutí za Léto-
kruhy. Vzpomínkový pořad,
Salón Maryška, nám. TGM,
18.00 hod.

● 17.2. Klub důchodců.
Kulturní středisko Rychvald,
9.00 hod.

● 17.2. Vývoj dětské řeči.
Rodinné centrum Slůně, ul.
Nerudova, 10.00 hod.

● 17.2. Klub tatínků. Ro-
dinné centrum Slůně, ul.
Nerudova, 15.00 hod.

● 18.2. Sluníčko sedmiteč-
né. Výtvarná soutěž, Dům
dětí a mládeže, 9.00 hod.

● 18.2. Sokolský ples.
Kulturní středisko Rychvald,
19.00 hod.

● 18.2. Ples Bekaert. Dům
kultury ŽDB a. s., 19.00 hod.

● 19.2. Viktorie Bohumín B
- Slovan Havířov. Okresní
přebor družstev v šachu.
Sokolovna Starý Bohumín,
9.00 hod.

● 19.2. Šachový turnaj.
Kulturní středisko Rychvald,
9.00 hod.

● 22.2. Městské kolo ve vy-
bíjené. Mladší žákyně, tělo-
cvična DDM, 9.00 hod.

● 22.2. Proč zlobí dvouletí?
Beseda s psycholožkou o ob-
dobí vzdoru. Centrum Bobeš,
10.30 hod.

● 22.2. Setkání Klubu
rodin s dvojčaty. Centrum
Bobeš, 15.00 hod.

● 23.2. Sokol Bohumín "B" -
Sokol Michálkovice "D". Měst-
ský přebor v kuželkách - jaro
2006. Kuželna TJ Sokol Bohu-
mín, 16.30 hod.

● 23.2. Koncert Lenky
Filipové. Sál kina K.A.R.,
18.00 hod.

Bližší informace na telefon-
ním čísle 596 013 027, e-mail:
knihovna@knih-bohumin.cz.

Kam v Bohumíně?

Program kina 9. - 22.2.

■ Filmový klub KLOUB!
Čtvrtek 9.2. v 19.00 hod.
Obchod na korze. Film z pro-
dukce ČR.

■ Pátek 10.2. v 19.00 hod.
Kurýr 2. Akční thriller USA,
s titulky.

■ Sobota 11.2. - neděle 12.2.
v 19.00 hod. Noční let. Thril-
ler USA, s titulky.

■ Pátek 17.2. v 19.00 hod.
Tajemný let. Akční drama
USA, s titulky.

■ Sobota 18.2. - neděle 19.2.
v 19.00 hod. Hele kámo, kdo
tu vaří? Bláznivá komedie
USA, s titulky.

■ Promítání pro seniory!
Středa 22.2. v 9.00 hod. Puto-
vání. Francie, české znění.

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

daňová evidence

Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: nevyjel@click.cz
Web: sweb.cz/petr.nevyjel

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

● Prodám garáž na Mírové
ulici, cena 100 000 Kč. 
✆ 608 416 271.

● Vyměním st. byt 0+1, 12.
p. za 2+1, 1+1, možný do-
platek. ✆ 606 504 562, 723
841 258.

● Pronajmu dr. byt 3+1
v centru Bohumína. ✆ 732
946 320.

● Prodám dr. byt 3+1, To-
vární ul., ✆ 605 260 913.

● Koupím RD v Rychvaldě,
Bohumíně, Orlové, popř. 
v Dolní Lutyni. Prosím, na-
bídněte. ✆ 724 620 130.

● Českomoravská stavební
spořitelna nabízí možnost
půjčky až 100 tis. korun bez
ručitele, kompletní servis u kaž-
dé smlouvy, penzijní připo-
jištění, podílové fondy, kartu
klienta na slevy v obchodech.
Přijmeme externí spolupra-
covníky. Informace na ✆ 605
947 891, pí Lhotská. 

● Koupím řadovou garáž
v Bohumíně. ✆ 777 035 363.

● Koupím RD v Bohumíně
a okolí, platba ihned v ho-
tovosti. ✆ 608 370 379.

● Vyměním dr. 1+1, O-jih,
nová plastová okna a plov.
podlaha za 2+1 v Novém
Bohumíně. ✆ 731 152 651.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, linolea,
koberců, PVC, montáž obvo-
dových lišt zdarma. ✆ 604
265 861.

● Koupím dr. byt v Bohu-
míně, popř. v os. vlastnictví.
✆ 606 710 464.

● Prodej krůt - vykrmené,
rozkrmené. Po tel. domluvě, 
✆ 776 171 452.

● Koupím byt v Bohumíně,
platím hotově, i zadlužený. 
✆ 775 370 371.

● Med přímo od včelaře, 
✆ 596 013 477.

● Koupím pozemek v D.
Lutyni, Zbytky, Borek nebo
Záblatí 1 000 až 1 500 m2. Ce-
nu nabídněte. ✆ 603 974 763.

● Podlahářstí VOK - pok-
ládka podlahových krytin dle
vašeho výběru a přání. 
✆ 604 265 861.

● Prodám štěňata jorkšíra,
odběr od 15.3. bez PP. ✆ 604
592 188.

● Prodám řadovou garáž
v Bohumíně - drátovny, cena
dohodou, kontakt ✆ 732 407
206, 731 088 764.

● Prodám VW Golf TDI
combi, červená metal., r. v.
2001, digit. klima, ABS, kou-
pen v ČR, servis. kniha, ne-
havar., po 2. majiteli, cena 
235 000. ✆ 608 748 047.

● Prodám byt 2+1 v centru
Bohumína, nová okna, pod-
lahy. ✆ 604 752 487.

● Prodám vybavení prodej-
ny bývalé Rybeny - chladící
vitríny, mrazící pult, dig. váhu,
nářez. strojek, kovové regály,
pokladnu a jiné. ✆ 596 016 116,
603 477 313.

inzerce

NON STOP

LUTO GAS, v. o. s.
(u skřečoňského mostu)

vás zve na nově otevřenou

ČERPACÍ 
STANICI PHM

➮ natural 95 
➮ special 91 ➮ diesel 
➮ LPG ➮ výměna Pb
lahví ➮ NNOONN  SSTTOOPP

Bohumín-Skřečoň, 1. máje

1207, tel.: 596 033 105
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VODA - PLYN -TOPENÍ - SANITA
Čs. armády 369, Bohumín

V Š E M  Z Á K A Z N Í K Ů M  N A B Í Z Í M E
➧ individuální ceny ➧ možnost realizace montáže a instalace
u nás zakoupených výrobků ➧ odvoz do 20 km ZDARMA

➧ příjemné vystupování a individuální přístup k zákazníkům
➧ AKČNÍ NABÍDKY na vybrané výrobky: nyní například

ZÁVĚSNÝ WC MODUL VIEGA, včetně tlačítka, 
keramiky a WC sedátka za 4 899 Kč s DPH; 

KOTLE NA TUHÁ PALIVA OD 13 990 Kč s DPH.
P Ř I J Ď T E  S E  P Ř E S V Ě D Č I T  I  V Y !

www.koskarek.wz.cz, e-mail: koskarek@seznam.cz

Tel: 596 014 940
777 845 193

MĚSTO BOHUMÍN
Městský úřad v Bohumíně vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na zaměstnance investičního odboru 

NÁPLŇ PRÁCE: realizace velkých oprav bytového fondu 
a investičních záměrů města

POŽADUJEME: ■ vzdělání VŠ stavebního směru, příp. VOŠ
stavebního směru s odbornou praxí v investiční výstavbě 
■ dobrou znalost práce na PC ■ samostatnost, komunika-
tivnost, flexibilitu, bezúhonnost ■ řidičský průkaz skupiny B
■ znalost světového jazyka vítána ■ respektování nekuřáckého
pracoviště

NABÍZÍME: ■ zajímavou práci ■ možnost dalšího vzdělávání
■ příjemný kolektiv

K přihlášce se připojí tyto doklady: 1. Profesní životopis,
ve kterém zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních. 
2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
příp. doklad o podání žádosti. 3. Kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup 1.4.2006.
Přihlášku mohou zájemci zaslat písemně nebo osobně
doručit nejpozději do 3. března 2006 na adresu:

Městský úřad Bohumín, personální oddělení, 
ul. Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Bližší informace podá vedoucí investičního odboru Jitka Ptošková
✆ 596092242, e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz

Cesta do Orlové se vyplatí * MeteorCar v únoru celkové slevy až 190.000 Kč!

MeteorCar
11 let s Vámi! 
www.meteorcar.cz

MeteorCar navýšil slevy:
C1, C2 a C15 o 20.000 Kč
Berlingo o 30.000 Kč
Jumper, Jumpy o 40.000 Kč
(při odběru vozu v únoru 2006 na leasing) www.meteorcar.cz


